
 

 

Wij zoeken twee enthousiaste docenten met een warm hart voor ons vak! 

2 DOCENTEN MEDISCHE BASISKENNIS 

 

Word jij enthousiast van het overbrengen van kennis? Ligt jouw passie bij medische basiskennis en 

vind jij het belangrijk dat therapeuten in Nederland goed opgeleid zijn betreffende anatomie, fysiologie 

en pathologie? Kun jij goed uitleggen waaruit het lichaam bestaat, hoe het werkt, wat er gebeurt bij 

ziekte, hoe de gezondheidszorg in Nederland is geregeld, wat medicijnen doen en waarom? 

 

Dan zoeken wij jou! 

 

Bezit jij de volgende kwaliteiten en/of vaardigheden? 

• Arts/hbo-verpleegkundige met praktijkervaring binnen de reguliere zorg is een pré  

• Kennis van algemene pathologie en anatomie/fysiologie binnen de PLATO-eisen volgens CPION-

accreditatie waarbij voor therapeuten de nadruk ligt op rode vlaggen 

• Communicatief vaardig en in staat samen te werken met de andere docenten MBK en binnen 

het docententeam en de coöperatie 

• Ervaring met het enthousiast overbrengen van kennis 

• Affiniteit met complementaire geneeskunde 

• Zelfstandig kunnen werken, het ontwikkelen van lessen en deze uitvoeren 

• Een didactische opleiding of bereidheid tot het volgen daarvan is een pré 

 

Beschikbaar:  vanaf oktober, schooljaar 2022-2023  

Lesdagen:  zaterdag, 9 à 10 lesdagen van 4 lesblokken à 1,5 uur per docent, in te delen in 

overleg  met de MBK-docenten op basis van jouw beschikbare data en te behandelen thema’s 

Locatie:  WatLetJeNu, Boschstraat 18 in Zaltbommel 

Dienstverband:  ZZP 

 

Ben je enthousiast geworden en wil je graag onderdeel zijn van onze coöperatie? Stuur dan je 

sollicitatiebrief met motivatie en cv uiterlijk 20 september 2022 naar sollicitatie@navn.nl. 

Wil je meer informatie over deze vacature of de coöperatie, stuur dan eveneens een mail naar 

sollicitatie@navn.nl of neem telefonisch contact op met Sandra Terlouw, docent MBK op 06-18791475. 

 

Coöperatie Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde is opgericht en geaccrediteerd in 2019 ter 

bevordering van de westerse natuurgeneeskunde. We zijn een unieke samenwerking tussen docenten, 

studenten en therapeuten. We leiden studenten op tot natuurgeneeskundig therapeut op hbo-niveau. 

Daarnaast bieden we een vangnet voor afgestudeerde therapeuten, delen we kennis, en verzorgen we 

intervisie, supervisie en na- en bijscholingen. Kijk voor meer informatie op onze website 

www.navn.nl. 
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