Stichting Consortium Beroepsonderwijs zoekt voor de ontwikkelgroep
Laboratoriumtechniek een

Ontwikkelteamleider Laboratoriumtechniek (0,6-0,8 FTE)

Het Consortium verbindt onderwijsprofessionals in het beroepsonderwijs. Op basis van co-creatie ontwerpt en
produceert het Consortium krachtige opleidingsproducten en gevalideerde examens. Ervaringsdeskundigen
verzorgen implementatie- en trainingstrajecten die wérken.
Het ontwikkelteam Laboratoriumtechniek ontwikkelt projectwijzers en exameninstrumenten voor alle
opleidingen binnen het kwalificatiedossier Analist. De projectwijzers geven sturing aan beroepsgericht
onderwijs, binnen de kaders van de wet- en regelgeving. De exameninstrumenten zijn gevalideerde landelijke
examens die worden gebruikt door alle opleidingen in het land die examineren op basis van het genoemde
kwalificatiedossier.
De leden van de ontwikkelgroep zijn allen docent, en werken zelf met de producten die zij helpen ontwikkelen.
Zij zetten actief en betrokken hun expertise in om de kwaliteit van de producten steeds te actualiseren en te
verbeteren. Binnen de ontwikkelgroep denken zij na over de didactiek, het implementeren van de nieuwste
ontwikkelingen op hun vakgebied en de (digitale) vormgeving van de producten. Een aantal van de leden zijn
ervaren examenconstructeurs.
De ontwikkelgroep bestaat uit competente ontwikkelaars die uitkijken naar een nieuwe, enthousiaste
teamleider en collega. Zij zijn allen voor één dag per week gedetacheerd vanuit hun school. De activiteiten
vinden doorgaans plaats in Amersfoort, en worden in de resterende tijd thuis uitgevoerd.
Heeft u visie op het beroepsonderwijs van de toekomst? Heeft u voldoende ‘tools’ in huis om samen met de
collega’s bestaande onderwijsproducten te blijven actualiseren en nieuwe onderwijsproducten te ontwikkelen
op basis van de kwalificatiedossiers? Heeft u interesse in of ervaring met het construeren van examens en
exameninstrumenten?
We zoeken een enthousiaste, resultaatgerichte teamleider, met een groot hart voor studenten.
Van de ontwikkelteamleider verwachten wij dat hij/zij:
HBO/WO werk en denkniveau;
vaardig is in het aansturen van professionals;
inzicht heeft in de relatie van het beroepsonderwijs tot de markt;
vaardig is in het inspelen op veranderende onderwijsvragen;
kennis heeft van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan;
commitment heeft op de onderwijsvisie van het Consortium;
kennis heeft van leermiddelenontwikkeling en examinering binnen het MBO;
vaardig is in het ontwikkelen en onderhouden van netwerken en relaties;
vaardigheid in het samenwerken met collega’s en met interne en externe partijen;
De specifieke eisen bij deze vacature zijn:
visie op het laboratoriumonderwijs van de toekomst
ervaringsdeskundigheid binnen de sector laboratoriumtechniek
Ons aanbod
Het Consortium biedt u in eerste instantie een tijdelijke aanstelling (0,6-08 FTE) De functie is ingeschaald op
schaal 12 (CAO MBO) Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 30 verlofdagen en een 13e maand. Op
inhoud bieden wij u een interessant takenpakket, waarmee u zich kunt ontplooien, en waarmee u van
betekenis kunt zijn voor het beroepsonderwijs in Nederland.

Meer weten?
Heeft u inhoudelijke vragen over deze vacature? Bel of mail dan naar Irma van der Laan,
Ontwikkelteamleider laboratoriumtechniek, ivanderlaan@consortiumbo.nl, tel. 06-16365661
of manager afdeling techniek Harald Leeuwis hleeuwis@consortiumbo.nl tel 0332460447
Wilt u solliciteren? Mail dan uw motivatie en CV uiterlijk dinsdag 1 oktober naar Luc Tiggelman adviseur HRM
Consortium Beroepsonderwijs, ltiggelman@consortiumbo.nl o.v.v. vacaturenummer LAB19/01

