
 
 

Vacature Onderwijsontwikkelaar | 32 - 36 uur per week 

Vind jij het leuk om onderwerpen tot op de bodem uit te zoeken? Ben jij in staat om alle 
vergaarde informatie kort en bondig goed op papier te krijgen? Heb je interesse in 
vastgoed en cursisten te voorzien van goed cursusmateriaal, dan ben jij degene wie wij 
zoeken! 

Werk achter de schermen samen met vakinhoudelijke experts en zelfstandig aan 
onderwijsmodules en cursussen voor startende en ervaren vastgoeddeskundigen. 

Wat ga je doen? 

 samen met collega’s verder ontwikkelen van onze opleidingen; 
 opleidingsvragen vertalen naar doeltreffende, didactische formats; 
 zelfstandig ontwikkelen van (blended) onderwijsmodules en cursussen; 
 signaleren van actuele en relevante ontwikkelingen binnen de onderwijskunde 

en daarover adviseren; 
 monitoren van actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van vastgoed 

en makelaardij en het vertalen daarvan in nieuwe vormen van dienstverlening; 
 ontwikkelen van verschillende soorten (praktijk)toetsen en assessments. 

Wie ben jij? 
Je bent een echte allround opleidingsprofessional met een heldere visie op leren. Je bent 
ambitieus en maakt het verschil doordat de leerinterventies die je bedenkt 
vernieuwend, onderscheidend en praktisch toepasbaar zijn. Je bent in staat om je snel in 
te werken in uiteenlopende vastgoedinhoudelijke en onderwijskundige vraagstukken. Je 
schakelt met gemak met docenten, inhoudsdeskundigen, filmmakers en leden uit de 
doelgroep. Je bedenkt creatieve én haalbare oplossingen voor uiteenlopende 
opleidingsvraagstukken. Je vindt het leuk om de oplossingen die je bedenkt ook zelf uit 
te voeren. Tevens beschik je over uitstekende redactionele vaardigheden. 

Wat breng je mee? 

 een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur Onderwijskunde; 
 kennis van en ervaring met de ontwikkeling van opleidingen, onderwijsmodules 

en (vaardigheids)trainingen; 
 kennis van en ervaring met de onderwijskundige toepassingsmogelijkheden van 

e-learning; 
 uitstekende onderzoeks- en adviesvaardigheden; 
 uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands; 
 kennis van en ervaring met de constructie van (praktijk)toetsen en assessments; 
 een proactieve werkhouding; 
 affiniteit met vastgoed. 



 
Wie zijn wij? 
Beroepsopleiding Makelaars B.V. is een actieve en vooruitstrevende 
opleidingsorganisatie. Al meer dan twintig jaar voorzien wij in een gevarieerd aanbod 
van opleidingen, cursussen en trainingen voor de vastgoedbranche. Onze opleidingen, 
cursussen en trainingen zijn geworteld in de praktijk, gericht op de actualiteit en 
worden verzorgd door vakbekwame en gemotiveerde docenten. Wij werken nauw 
samen met brancheorganisatie VBO en haar leden. Dit stelt ons in staat om de 
ontwikkelingen in het vakgebied, de branche en de markt op de voet te volgen. 

Wat bieden wij jou? 
Binnen de functie van Onderwijsontwikkelaar heb je een grote mate van zelfstandigheid 
en eigen verantwoordelijkheid. Ook heb je veel vrijheid voor eigen initiatieven bij een 
groeiende en innovatieve organisatie. Je komt te werken in een klein team met een open 
en collegiale werkcultuur. Ook bieden wij moderne arbeidsvoorwaarden zoals: 

 een uitstekend salaris en 26 vakantiedagen met de optie om dagen te kopen of 
verkopen; 

 flexibele werktijden; 
 een vergoeding voor thuiswerken, reiskosten en vitaliteit; 
 een uitstekende pensioenregeling; 
 een goede en gezellige werkomgeving; 
 veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

Solliciteren op deze vacature? 
Beroepsopleiding Makelaars werkt nauw samen met branchevereniging VBO. De 
invulling van deze vacature verloopt daarom via Esther Schippers, HR Manager VBO. 
Jouw sollicitatie met motivatiebrief kun je richten aan haar en mailen naar 
esther.schippers@vbo.nl. Bij vragen kun je Esther bereiken op 070 – 345 87 03.  Esther 
kijkt naar jouw reactie. 

 


