Vacature: Programma manager Onderwijs en Innovatie
Word jij enthousiast van het meebouwen aan goed onderwijs. Hou je ervan op zoek te gaan naar
mogelijkheden om onderwijsvormen en de kwaliteit hiervan naar een nog hoger niveau te tillen? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
De Betonvereniging is op zoek naar een enthousiaste programma manager Onderwijs en Innovatie
die het leuk vindt om, in samenwerking met inhoudelijke experts en specialisten, de opleidingen en
cursussen van de Betonvereniging (door) te ontwikkelen. Het doel van je werkzaamheden zal zijn om
de kwaliteit van het onderwijs dat de Betonvereniging aanbiedt te waarborgen en te verbeteren. Dit
houdt in dat je actief op zoek gaat naar nieuwe vormen waarin het onderwijs aangeboden kan
worden en deze vertaalt naar praktische toepassingen. Daarnaast ga je, op basis van evaluaties en
verkregen feedback, op zoek naar manieren waarop de huidige opleidingen en cursussen verbetert
kunnen worden. Je gaat aan de slag met opleidingen en cursussen over onderwerpen die te maken
hebben met ontwikkelingen binnen de betonwereld, zoals: betontechnologie, uitvoering, onderhoud
en reparatie of constructie.

Wat ga je doen?







Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen en cursussen;
Actief op zoek naar nieuwe vormen waarin onderwijs aangeboden kan worden;
(door)ontwikkelen van onderwijsmethoden voor opleidingen en cursussen die de
Betonvereniging aanbiedt;
Het ontwerpen van nieuw (elektronisch) lesmateriaal;
Het ontwerpen en geven van trainingen aan onze docenten en collega’s over nieuwe
onderwijsmethoden en didactische vaardigheden;
Zorg dragen voor de realisatie en het behoud van externe accreditaties;

Wat vraagt dit van jou?







Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting van onderwijskunde
met minstens 8 jaar relevante ervaring.
Je bezit kennis van onderwijssystemen en leermethoden.
Je bezit kennis van e-learning modules en de ontwikkeling hiervan.
Je bezit scherpe analytische vaardigheden en bent continu op zoek naar vernieuwing.
Je bent communicatief vaardig, je weet mensen te overtuigen en bent in staat de verbinding te
maken tussen verschillende partijen.
Je bent resultaat- en oplossingsgericht.

De Betonvereniging:
De Betonvereniging is al 90 jaar dé kennispartner voor de betonwereld en telt zo’n 1.600 leden
(bestaande uit zowel bedrijven als personen). Samen met een inspirerend team, bestaande uit 10
collega’s, voorzien wij in de kennisoverdracht over beton in al haar facetten door middel van
activiteiten zoals: deeltijdopleidingen en cursussen, seminars en congressen, lezingen en het
uitgeven van technische publicaties. Via deze activiteiten bereiken we jaarlijks zo’n 3.000
specialisten, met de Betondag (2.000 bezoekers) als hoogtepunt.
Locatie:
Gouda, Buchnerweg 3
Aantal uur:
minimaal 32 uur per week
Arbeidsvoorwaarden: marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Bij vragen kan je contact opnemen met: Maikel Jagroep, bereikbaar per e-mail via
maikel@betonvereniging.nl of telefonisch via 0182 539233.
Wil je solliciteren op deze functie?
Stuur dan je CV met motivatiebrief naar Maikel Jagroep op bovengenoemd e-mailadres.

