Gezocht: curatoren voor het cureren van internet informatie
voor MBO-opleidingen Zorg & Welzijn
Wizenoze brings structure in a world of information overload. Changing Education to change lives.

Wizenoze geeft studenten toegang tot betrouwbare informatie van het internet ter
ondersteuning van hun opleiding. Wij zoeken op korte termijn docenten of inhoudelijk
experts binnen het MBO-domein voor Zorg en Welzijn om (part-time) te werken aan de
content-curatie van betrouwbare online informatie t.b.v. onze educatieve oplossing die we
ontwikkelen in samenwerking met Stichting Consortium Beroepsonderwijs.
Wat bedoelen we met content-curatie?
1. Je gaat op zoek naar relevante websites en analyseert voor elke website:
-

of de bron betrouwbaar is (authentiek, gemaakt door experts, gemaakt voor het
onderwijs) en relevante informatie bevat

-

of de website kennis oplevert en waarde toevoegt voor een student

-

of de inhoud gratis toegankelijk is (niet achter een login).

2. Als de website hieraan voldoet, ga je vervolgens m.b.v. onze tools aan de slag om de
website door ons configuratieproces heen te leiden zodat het uiteindelijk toe wordt
gevoegd aan onze collectie voor Zorg & Welzijn opleidingen.

3. Daarna ga je aan de hand van onderwerpen uit het lesmateriaal voor de Zorg &
Welzijn opleidingen van Stichting Consortium Beroepsonderwijs goede en relevante
zoekresultaten (webpagina’s) koppelen aan deze onderwerpen.
Klinkt dit interessant en wil je deel uitmaken van deze mooie ontwikkeling op het gebied van
onderwijstechnologie binnen het (V)MBO?
Over jou
− (V)MBO docent binnen het Zorg & Welzijn domein of hebt aantoonbaar expertise
binnen dit domein.
− Aantoonbare ervaring met internet en ICT
− Je wil ervaring opdoen bij een ambitieuze Ed-tech scaleup om te bouwen aan een
geweldige digitale onderwijstool
− Je hebt affiniteit met internetinformatie. Je weet te checken welke bron goede
informatie bevat en of deze goed aansluit bij Zorg & Welzijn opleidingen. Je kunt
goed onderscheid maken tussen betrouwbare en nepinformatie.
− Je bent minimaal 8 uur per week beschikbaar om hieraan te werken vanuit huis.

Wat wij bieden
−
−
−

Ervaring in een ambitieuze Ed-tech scale-up
Mogelijkheid om vanuit huis te werken
Een 0-uren contract of factureren als ZZP’er zijn beide mogelijk; salaris in overleg op
basis van ervaring.

Interesse?
Laat het ons weten via jobs@wizenoze.com.

