Wateropleidingen organiseert opleidingen en cursussen voor waterprofessionals. We bouwen vol
passie mee aan een goede toekomst van de watersector. We zetten ons elke dag in voor de
kwaliteit van inspirerende opleidingen. Nationaal en internationaal, praktijkgericht en actueel.
Waterkennis naar een hoger peil brengen, daar doen we het voor.
Wil jij bijdragen aan het vergroten van de kennis van de watersector? Dan zijn we op zoek naar jou!
WAT GA JE DOEN?
Als onderwijskundige met een focus op toetsing en examinering ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
toetsing en de professionalisering van het examenproces binnen Wateropleidingen. Dit betreffen zowel tentamens,
praktijktoetsen, kennisscans, intakes als opdrachten. Je ontwikkelt toetsing voor nieuwe opleidingen,
professionaliseert, digitaliseert en verbetert het toetsproces voor bestaande opleidingen. Je bent binnen de
organisatie het aanspreekpunt als het gaat om advies over toetsing en examinering. Daarnaast werk je mee aan het
ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe leertrajecten en e-learnings, herzieningen van bestaande opleidingen en
maatwerk opdrachten en producten. Je onderzoekt kansen in de markt, ontwikkelt nieuwe leervormen en
begeleidt docenten en auteurs.
Een greep uit je takenpakket:
• De verdere professionalisering en het bewaken van de kwaliteit van het proces van examinering en
toetsing ;
• Het actualiseren en uitbreiden van de vragendatabase;
• Ondersteuning van opleidingscoördinatoren, docenten, assessoren en examinatoren;
• Het ontwerpen van (nieuwe) opleidingen en de toetsing daarvan
• Het (verder) ontwikkelen van persoonscertificeringstrajecten;
• Het meewerken aan het ontwikkelingen van maatwerktrajecten en -producten
• Trainen, coachen en adviseren van onze docenten
WAT VRAGEN WIJ VAN JE?
Je hebt een afgeronde opleiding opleidingskunde of onderwijswetenschappen en 3 tot 5 jaar relevante
werkervaring. Je bent in staat tegelijkertijd aan meerdere projecten te werken en resultaten te leveren. Je bent
resultaatgericht, klantgericht, dienstverlenend en kwaliteitsbewust. Je bent in staat om onze digitale toetsing een
boost te geven en weet daarbij collega’s, docenten en deelnemers te enthousiasmeren. Ervaring met het
toetsprogramma TestVision is een pré.
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
Leuke collega’s, een interessante baan met de mogelijkheid tot hybride werken. Uitstekende arbeidsvoorwaarden,
marktconform salaris, een riante verlofregeling en volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Je bent actief in
een inspirerend werkveld dat volop in ontwikkeling is en waarin je zelfstandig werkt binnen een team van
professionals met dezelfde passie voor water.
REAGEREN
Ben je enthousiast, stuur dan je cv met motivatie naar Gabrielle Knufman via de knop
solliciteren. Meer informatie? Neem dan contact op met Claudia Peters.
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