
Onderwijskundig leermiddelenontwikkelaar (32 uur per week) 

De Bouw- en Infrasector kent een lange traditie van opleiden voor vakmanschap. Actuele en krachtige 
onderwijsproducten spelen hierin altijd een belangrijke rol. Concreet Onderwijsproducten is verantwoordelijk 
voor het exploiteren, onderhouden en vernieuwen van deze onderwijsproducten. Wij zoeken een 
onderwijskundige die als leermiddelenontwikkelaar wil werken in een omgeving met veel vernieuwing.  

Als onze nieuwe ontwikkelaar ben je onderdeel van een veelzijdig team met veel eigen speelruimte, gericht op 
het leveren van onderwijsproducten. De ontwikkelaar speelt een belangrijke rol om de dagelijkse 
beroepspraktijk van onze sector te vertalen naar leermiddelen en uitstekende examens. Inhoud, 
onderwijskunde, IT en een efficiënt gebruik van multimedia komen samen in ons aanbod. Jij bent de spil die 
projectmatig onze integrale aanpak succesvol hanteert en samen met externe auteurs en interne collega’s onze 
positie als marktleider weet waar te maken. In ons DNA zit hierbij onze missie om jongeren te helpen bij hun 
vakopleiding op weg naar werk en inkomen. 

Wat zijn je belangrijkste taken? 
o Onze integrale aanpak hands on omzetten in uitstekende onderwijsproducten en deze tijdig

beschikbaar stellen met behulp van onze innovatieve systemen
o In- en uitzoomen rondom je dagelijkse werkzaamheden en hierbij goed kunnen reflecteren
o Actief en zonder drempels open communiceren en samenwerken met collega’s binnen Concreet en

met externe auteurs uit het onderwijs en de sector, ook als het even niet gaat zoals jij of anderen het
willen

o Hierbij leren van anderen en anderen laten leren van jouw expertise
o Actief contacten aangaan en onderhouden met roc’s en bedrijven in onze sector en deze contacten

benutten voor de kwaliteit van onze producten
o Bijdragen aan vernieuwingen en het versterken van onze aanpak

Wij zoeken een energieke collega die; 
o zich thuis voelt in een organisatie met ondernemers die hun missie niet uit het oog verliezen
o van aanpakken weet, de kracht van ons team weet te benutten en zelfstandig verantwoordelijkheid

wil nemen
o enthousiast is of wordt van het onderwijs in het mbo en onze sector Bouw en Infra
o onderwijskundige kennis meebrengt en in ruil vakinhoudelijke kennis krijgt aangeboden
o meningen en opvattingen niet onder stoelen op banken steekt

Wie zijn wij? 
Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt en actualiseert leermiddelen en examenproducten voor bouw en 
infra opleidingen. Wij doen dit met 26 collega’s vanuit ons kantoor op het dynamische Bouw en Infrapark in 
Harderwijk en met een veel grotere schil aan experts vanuit heel Nederland. Wij doen dit in opdracht van 
sociale partners in de Bouw en Infra en in opdracht van 35 roc’s met Bouw en Infra-opleidingen in hun aanbod. 
Ook werken wij voor diverse andere opdrachtgevers. Naast onze kernopdracht om voor ruim 30 opleidingen 
onderwijsproducten te leveren, is Concreet een zeer innovatief bedrijf met een groot aantal vernieuwingen die 
wij in het mbo hebben geïntroduceerd. 

Wat bieden wij? 
Een inwerktraject op weg naar een zelfstandige functie in een gevarieerd team dat van aanpakken weet. Korte 
lijnen en een informele sfeer en ruimte voor inbreng en groei. We beschikken over een uitstekend pakket aan 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder hybride werken. 

Meer weten of solliciteren? 
Voor deze vacature werken wij samen met B1. 
Interesse? Neem dan contact op met Annemarie Cooper via (06) 38 74 39 79 of mail acooper@tekst2000.nl



 




