TWEE VACATURES
Auteur/ontwikkelaar Nederlands, Engels en LB voor de
1. ontwikkelgroepen Laboratoriumtechniek, Bouw & Infra en Mediavormgeving voor
0,2 fte
2. ontwikkelgroep ICT voor 0,2 fte
Het Consortium Beroepsonderwijs ontwikkelt projectwijzers en examendossiers waarmee
beroepsgericht onderwijs voor de richtingen Zorg & Welzijn en Techniek & ICT wordt
ingericht en uitgevoerd. De ontwikkelgroepen Laboratoriumtechniek en Bouw & Infra zijn
onderdeel van de richting Techniek & ICT. Auteurs/ontwikkelaars van het Consortium zijn
docent op een van de aangesloten scholen. Zij willen actief en betrokken hun expertise
inzetten om de kwaliteit van de producten te verbeteren. Binnen de ontwikkelgroepen
denken zij na over de gewenste didactiek, het implementeren van de nieuwste
ontwikkelingen op hun vakgebied en de wijze waarop digitale producten aantrekkelijk
worden voor hun studenten. Bij voorkeur werken zij zelf met de producten op hun ROC.
Ontwikkelaars worden vanuit hun ROC één dag per week gedetacheerd bij het Consortium.
Je krijgt binnen het Consortium de gelegenheid om ervaringen met collega’s van andere
scholen te delen en je volgt de landelijke ontwikkelingen op je vakgebied op de voet.
Techniekbreed worden een aantal collega's, docenten Nederlands, Engels en LB ingezet. Ze
werken regelmatig samen om ideeën uit te wisselen en tot afstemming te komen.
Het is mogelijk de beide vacatures te combineren.
Auteur/ontwikkelaar voor de ontwikkelgroepen Laboratoriumtechniek, Bouw & Infra en
Mediavormgeving voor 0,2 fte
Voor de ontwikkelgroepen Bouw & Infra niveau 4 en Laboratoriumtechniek niveau 3 en 4,
vragen wij een auteur/ontwikkelaar Nederlands, Engels en LB. Binnen de afdeling
Techniek & ICT is een methodiek ontwikkeld om Nederlands en Engels te integreren in de
producten. In de projectwijzers en in een deel van de examendossiers voor Bouw & Infra en
Laboratoriumtechniek is deze visie al verwerkt.
Het ontwikkelteam Laboratoriumtechniek bestaat momenteel uit twee ontwikkelaars en een
ontwikkelgroepleider. Het ontwikkelteam Bouw & Infra bestaat uit drie ontwikkelaars en een
ontwikkelgroepleider. Het ontwikkelteam Mediavormgeving bestaat uit een vaste
ontwikkelaar en ontwikkelaars op afroepbasis.

Beide teams bestaan uit enthousiaste mensen die competent, projectmatig en met veel
plezier werken aan de door hen jaarlijks opgestelde taken. De werkzaamheden vinden
eenmaal per 14 dagen op woensdag plaats op onze locatie in Amersfoort. De andere week
werkt men gedurende ongeveer acht uur thuis aan de afgesproken taken.
Jij zult, als nieuwe auteur/ontwikkelaar, in nauw overleg met de eerste twee
ontwikkelgroepen de implementatie van Nederlands en Engels verder doorontwikkelen en
keuzes maken voor de wijze waarop we het nieuwe document LB (waar mogelijk) integreren
in de producten. Daarnaast hebben we voor alle drie de ontwikkelgroepen je expertise nodig
om teksten van projecttaken te redigeren.
Auteur/ontwikkelaar voor de ontwikkelgroep ICT voor 0,2 fte
De wereld van de ICT is altijd in beweging. De ontwikkelingen en dus ook; de
kwalificatiedossiers volgen elkaar snel op. Er is dringend vraag naar eigentijds
opleidingsmateriaal voor ICT- en netwerkbeheerders en voor applicatieontwikkelaars. De
ontwikkelgroep ICT bestaat uit 12 enthousiaste en gedreven docenten. Zij produceren
beroepstaken (niveau 2), projecttaken (niveau 3) en projectwijzers (niveau 4) waarmee
ICT-opleidingen hun studenten tot competente werknemers opleiden.
In producten zijn leerlijnen voor Nederlands, Engels en LB verwerkt als onderdeel van de
projecten. Als auteur/ontwikkelaar waarborg jij deze koppeling. Je zorgt ervoor dat het
taalgebruik afgestemd is op de leefwereld van de studenten en je voert de redactie op
ontwikkeld materiaal.
Je hoeft geen ICT-specialist te zijn. Belangstelling voor automatisering helpt wel en goede
computervaardigheden zijn een must.
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Bel of mail dan naar Luc Fine, manager Techniek en ICT
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