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FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
Organisatie   : Stichting DOKH 
Functie   : Junior scholingscoördinator 
 
 
Situatieschets 
Algemeen: 
DOKh organiseert nascholingen voor zorgverleners in de eerstelijn. Op verschillende locaties in 
Noord-Holland en in de rest van het land. DOKh heeft de bevoegdheid accreditatie toe te kennen aan 
nascholingsactiviteiten voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH-S). 
 
DOKh biedt ondersteuning voor het bevorderen van kwaliteit door middel van scholingen en 
projecten.  
Daarnaast biedt DOKh in het kader van de WKKGZ ook de onafhankelijke klachtenfunctionaris voor 
de (huis)artsenorganisaties. Sinds 1 januari 2017 is DOKh erkend Geschilleninstantie voor 
(huis)artsenzorg. 
 
De DOKh-organisatie bestaat uit drie afdelingen te weten: deskundigheidsbevordering 
(nascholingen), kwaliteit (projecten) en de afdeling klachten, geschillen en calamiteiten. 
 
Plaats in de organisatie 
- De scholingscoördinator is in dienst van de Stichting DOKh. 
- De scholingscoördinator wordt hiërarchisch aangestuurd door het hoofd van de afdeling 

Deskundigheidsbevordering. 
 
Kern van de functie 
De scholingscoördinator zorgt voor de logistieke en administratieve ondersteuning van de 
nascholingsactiviteiten, georganiseerd door de Stichting DOKH en haar opdrachtgevers. 
 
Doel van de functie 
Op een proactieve manier uitvoeren van de logistieke en administratieve processen ten behoeve van 
de  nascholingsactiviteiten van DOKh, zodat cursussen feilloos verlopen en de doelgroepen 
(organisatoren, docenten en deelnemers) daarover tevreden zijn.  
 
Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen 
- Het zelfstandig uitvoeren van het totale proces van nascholingen (mailings opstellen, 

accommodaties vastleggen, begroting invullen en bewaken, deadlines signaleren en bewaken, 
inschrijvingen monitoren/bevestigen, gegevens verwerken in database, contact onderhouden met 
docenten, het verzorgen van cursusmateriaal etc.) 

- Eén of meerdere algemeen ondersteunende taken op de afdeling vervullen.   
 

Functieprofiel 
- MBO+/HBO  
- Relevante werkervaring in het organiseren en coördineren van activiteiten 
- Uitstekende computervaardigheden (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, databases)  
- Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) 
- Proactieve en klantgerichte houding 
- Goed prioriteiten kunnen stellen.  
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- Accuraat 
- Zelfstandig kunnen werken. 
- Ervaring in de medische sector is een pré, affiniteit hiermee is een must  
- Bereid om af en toe buiten kantooruren te werken 
 

 
Schaal en beloning 
CAO Gezondheidscentra: afhankelijk van opleiding en ervaring. 

  


