Ben jij (of ken jij) een afgestudeerde craniotherapeut die neutraal kan spiegelen en
het beste in iemand naar boven kan halen? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou!
Tijdens alle vier de leerjaren worden toetsen gehouden. Dat betekent dat we
meerdere dagen per jaar toetsers nodig hebben. Een toets duurt een dag, en wordt
idealiter afgenomen door iemand die verder geen banden heeft met het
lesprogramma.
Zo ziet het eruit:
 Je wordt vooral ingezet voor techniektoetsen - wellicht voor een enkele SER-toets
 De ene keer ben je als toetser cliënt van studenten, de andere keer zit je naast de
tafel terwijl de student een sessie geeft
 Je voert een gesprek met de student na afloop van de behandeling
 Als er ook een theoriedeel is, kijk je de theorietoetsen na aan de hand van een
antwoordblad
 Bij een theorieblok kun je gevraagd worden te surveilleren
 Gezamenlijk afstemmen voor aanvang en korte evaluatie overleg na afloop
Dit vragen we:
 Je bent PCSA-afgestudeerd en je draagt cranio en de school een warm hart toe
 Je bent actief met nascholen en assisteren, zodat je van de laatste
ontwikkelingen bij de PCSA op de hoogte bent
 Je geeft regelmatig sessies; liefst heb je twee jaar ervaring in een eigen praktijk
 Je bent minstens zes keer per jaar een dag beschikbaar om toetsen af te nemen
 Je bent bereid om kort ingewerkt te worden, en je actief op de hoogte te houden
van de te toetsen stof en de criteria
 Je kunt goed voelen of een techniek juist wordt toegepast
 Voor de SER-toetsen geldt: je bent taalgevoelig en hebt kennis van en ervaring
met technieken van doorvragen
 Je bent in staat om gedragsgericht, zorgvuldig en zonder overdracht feedback en
tips te geven (en feedback te ontvangen)
 In jouw houding en taal ondersteun je de student in zijn of haar proces; je bent je
ervan bewust dat het niet gaat om goed/fout, maar om bewustwording en/van
perspectief
 Je kent je eigen (lichamelijke en geestelijke) triggers en kunt dit meewegen in je
feedback aan de student
We bieden:
Een vergoeding op factuurbasis van € 70,- per afgenomen (volledige) toets
inclusief feedback. Ben je goed in plannen, roosteren en organiseren? Dan vragen
we je wellicht om ook een rol te spelen in het organiseren van de toetsdagen.
Hiervoor krijg je een aparte vergoeding, nader te bespreken.
Wil je reageren?
Stuur je reactie voor 10 juli 2019 naar Heidi Siegers op contact@pcsa.nu
Voor inhoudelijke vragen kun je bellen met Gitika Steltenpool, 06-44221385

