
Yara, is dé kinderverpleegkundige van de toekomst 
en opgeleid binnen én buiten het ziekenhuis.  

Het Beatrix Kinderziekenhuis, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen  (UMCG) en 
KinderThuisZorg-Nederland werken aan de verbetering van de ketenzorg voor zieke kinderen in 
Noord-Nederland. Dit doen zij door samen kinderverpleegkundigen op te leiden.  

Een unieke kans voor Yara, want zij kon niet kiezen tussen het werken binnen of buiten het ziekenhuis. Yara 
is kinderverpleegkundige en daarnaast ook bruggenbouwer en pionier. Nog niet alles staat als een huis, maar 
dat brengt haar niet van haar transmurale pad af, want ze heeft een duidelijke toekomstvisie. 

Ben jij verpleegkundige en herken jij jezelf in Yara? Dan is dit jouw kans! 



Vier opleidingsplaatsen 
Vanaf september 2022 bieden wij gezamenlijk vier opleidingsplaatsen aan. Hiervoor zoeken wij 
verpleegkundigen die opgeleid willen worden tot kinderverpleegkundige met een transmurale leerweg. 
Door die transmurale leerweg word jij opgeleid binnen twee werkvelden in de kindzorg. Jouw unieke 
ontwikkeling staat hierbij op de voorgrond. 

Hoe gaan wij dit aanpakken? 
Gedurende de opleiding vindt de praktijkleerroute plaats in zowel de intramurale als extramurale setting; 
in het Beatrix Kinderziekenhuis en in één van de kinderwijkteams van KinderThuisZorg in het Noorden. 
Voorafgaand aan de opleiding vindt er een voorwerkperiode plaats, waarbij jij beide werkomgevingen kunt 
gaan verkennen. Het theoretische deel van de opleiding wordt gevolgd aan het Wenckebach Instituut in 
Groningen en de opleiding start in september 2022. Je wordt begeleid door beide organisaties en de 
startdatum voor dit traject is maart 2022. 

Pionier en bruggenbouwer 
Wij verwachten dat transmuraal werken dé toekomst gaat worden. Ben jij net als KinderThuisZorg-
Nederland en het Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG) een pionier op dit gebied en wil jij die bruggenbouwer 
zijn om dit samen met ons vorm te geven? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren.  

Wat vragen we van jou… 
* Je bent een afgestudeerd verpleegkundige met HBO werk- en denkniveau en wil graag opgeleid worden
tot kinderverpleegkundige met een transmurale leerroute; 
* Je wilt meedenken in ontwikkelingen binnen de transmurale kindzorg;
* Je vindt verpleegkundig leiderschap een belangrijk aspect en zet dit ook in. 
* Je wilt tijdens en na het behalen van de kinderaantekening zowel in het ziekenhuis als in de thuiszorg 
aan de slag;
* Je hebt minimaal een jaar werkervaring als verpleegkundige;
* Je hebt affiniteit met kindzorg en beschikt over een helikopterview; 
* Je bent woonachtig in regio Groningen en in het bezit van een rijbewijs en (eigen) auto;
* Je bent 32 uur per week flexibel inzetbaar vanaf maart 2022;

Wat bieden we jou? 
* De opleiding tot kinderverpleegkundige met een transmurale leerroute;
* Een uitdagende en verantwoordelijke functie waarin jij meedenkt over de invulling van transmurale 
kindzorg; 
* Jaarlijkse pioniersdagen waarin jij samen met andere (transmuraal) kinderverpleegkundigen kunt
sparren over ontwikkelingen binnen de transmurale kindzorg;
* Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van de opleiding;
* Na afronding van de opleiding tot kinderverpleegkundige uitzicht op een (transmuraal) vast
dienstverband; 
* Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT of CAO UMC. 

Inlichtingen 
Theresa Laanstra of Marco Veenstra, Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG), tel: 050-3610193 of 
Lisa van Marle - Naafs of Elles Vreuls, KinderThuisZorg-Nederland, tel: 088 0200 700. 
Meer informatie vind je op www.umcg.nl en www.kinderthuiszorg.nl.  

Wij zien jouw cv en motivatie graag tegemoet via: medewerkers@kinderthuiszorg.nl De gesprekken 
zullen plaatsvinden in het Beatrix Kinderziekenhuis – UCMG Groningen. 
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