
 

 

 

 

Vacature: Leermiddelenontwikkelaar (B&U) 
Concreet Onderwijsproducten is op zoek naar een nieuwe collega voor 32 uur per week!  

Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt en actualiseert leermiddelen en examenproducten 

voor verschillende bouw- en infraopleidingen. Dat doen we met een team van ongeveer 25 

mensen. Ons kantoor vind je op het Bouw- en Infrapark in Harderwijk. 

Wat doet een Leermiddelenontwikkelaar bij Concreet? 

De rol van leermiddelenontwikkelaar is veelzijdig. Jouw verantwoordelijkheid ligt bij de 

producten die we aanbieden binnen het fonds B&U. Denk aan de opleiding Timmerman, 

Metselaar etc. Je werkt binnen dit fonds samen met 2 collega’s, maar bent wel 

verantwoordelijk voor je eigen leermiddelen en examens. 

Die producten ontwikkel en onderhoud je zodat de studenten met leermiddelen werken die 

toekomstbestendig zijn. Je let daarbij goed op ontwikkelingen in het veld en vertaalt deze 

door. De leermiddelen die we vernieuwen bouwen we op rondom het 4C/ID model. 

In het proces heb je een ontwikkelende en coördinerende rol. Je hebt veel contact met 

bijvoorbeeld roc’s, auteurs, andere onderwijsaanbieders en bedrijven. Jij zorgt ervoor dat 

iedereen op tijd levert of ontvangt wat is afgesproken en bewaakt de kwaliteit. 

Je bent geknipt voor deze baan als je: 

- een dienstverlenende en oplossingsgerichte instelling hebt; 

- affiniteit hebt met beroepsonderwijs en je wilt verdiepen in de onderwijskundige 

kant van ons aanbod; 

- relevante werkervaring hebt in een bouwkundige functie; 

- enthousiast en doortastend bent; 

- zelfstandig kunt werken maar ook anderen mee kunt krijgen in wat je doet. 

Op je eerste werkdag zul je merken dat: 

Concreet bestaat uit een gevarieerd team van collega’s dat van aanpakken weet. We vinden 

korte lijnen en een informele sfeer belangrijk. We bieden prettige primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden en vallen onder de cao Bouw en Infra. 

Meer weten en solliciteren? 

Benieuwd of deze baan iets voor je is? Wij maken graag kennis met je. Voor meer informatie 

over de functie bel of mail je Arnold Nijman (Bedrijfsleider) via 06 - 51417802 of 

arnold.nijman@concreetonderwijsproducten.nl. Direct solliciteren mag ook, mail dan naar 

jorieke.kammeraat@concreetonderwijsproducten.nl 


