
Onderwijsontwikkelaar gezocht 
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 de ambitie om 
onze cursisten te voorzien van onderscheidend cursusmateriaal, dan ben jij degene wie wij zoeken! 

 

Wat zoeken wij? 
Een onderwijskundige die kennis en ervaring heeft met de ontwikkeling van opleidingen, 
onderwijsmodules en (vaardigheids)trainingen. Een echte allround opleidingsprofessional met een 
heldere visie op leren en uitstekende onderzoeks- en adviesvaardigheden. Wij zetten nadrukkelijk in 
op e-learning. Kennis en ervaring met de onderwijskundige toepassingsmogelijkheden van e-learning 
is daarom een must. 

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. 

Wat zijn je werkzaamheden? 
• 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. 
 
Met wie ga je werken? 
Voornamelijk met docenten, inhoudsdeskundigen, makelaars, taxateurs, docenten en andere 



inhoudsdeskundigen. filmmakers en leden uit de doelgroep. Maar natuurlijk ook met collega 
onderwijskundigen en ons secretariële team. 

Wat hebben wij jou te bieden? 
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. 
 
Hebben wij jou interesse weten te wekken?  
Mooi! We zien jouw CV en korte motivatie graag tegemoet. Wanneer wij net zo enthousiast 
geworden zijn over jou, nodigen we je graag uit voor een eerste gesprek bij ons op kantoor. Heb je 
eerst nog vragen? Stel ze gerust. Je kunt contact opnemen met Christa Meeng via 
christa.meeng@makelaarsopleidingen.nl of 070-3563200. 
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