
 

 

Vacature Erasmus Education  

Onderwijskundig medewerker 
Ontwerpen & evalueren van lesmateriaal 
 

Ben jij onderwijskundige en heb je affiniteit met het maken van lesmateriaal?  

En wil je aan de slag met het lesmateriaal voor examenvakken vmbo, havo en vwo?  
Reageer dan op onze vacature en word onze nieuwe Onderwijskundig medewerker! 

 

Locatie: Rotterdam    

Aantal fte: 0,4 tot 1,0 fte - afhankelijk van jouw beschikbaarheid, maar minimaal 16 uur 

Gevraagde ervaring: 0 tot 3 jaar werkervaring   

Start: september/oktober 2018  Contract: tijdelijk met uitzicht op verlenging 

Salaris: € 1900 - € 3000 o.b.v. 40 uur per week 
 

Goed om te weten 

Het is goed mogelijk om de functie van Onderwijskundig medewerker te vervullen  

naast een andere baan, bijvoorbeeld als docent in het po of vo. 

 

Erasmus Education is een landelijk bijscholingsinstituut, gevestigd in Rotterdam.  

We bieden bijles en examentraining aan, aan middelbare scholieren. Daarnaast geven we de 

landelijke rekentraining voor pabo-studenten. Jaarlijks helpen we duizenden deelnemers.  

 

Als Onderwijskundig medewerker zet je je in voor Erasmus Examentraining.  

Erasmus Examentraining biedt trainingen aan in 14 examenvakken op drie niveaus: vmbo-gt, 

havo en vwo.  

Elk jaar evalueren en updaten we ons kwalitatief, hoogstaande lesmateriaal. Daarnaast 

ontwikkelen we jaarlijks nieuwe examentrainingen, waarvoor het complete lesmateriaal 

gemaakt moet worden. Door de groei van het aantal examentrainingen die we geven, hebben 

we nu ruimte voor één of meerdere onderwijskundigen.  

 

Taken functie 

• Ontwerpen van lesmateriaal: 

In het schooljaar 2018-2019 breiden we ons aanbod examentrainingen voor vmbo uit.  

Je ontwikkelt één of meer van deze examentrainingen voor vmbo-scholieren.  

Het lesmateriaal bestaat uit een PowerPointpresentatie die de docent gebruikt voor de 

klassikale uitleg en een opgavenbundel met oefenmateriaal voor de deelnemers.  

Je hoeft dit niet alleen te doen: je overlegt met de Onderwijskundig coördinator en 

schakelt waar nodig de hulp/expertise in van onze studentdocenten.  

Uiteindelijk ben jij echter verantwoordelijk dat het lesmateriaal op tijd af is voor gebruik 

bij de examentrainingen in april en mei. 

• Evalueren van lesmateriaal: 

Je zorgt ervoor dat ons huidige lesmateriaal wordt verbeterd en geüpdatet.  

Hiervoor maak je gebruik van alle al beschikbare informatie (denk aan 

evaluatieformulieren die leerlingen hebben ingevuld), maar ga je ook zelf actief op zoek 

naar informatie. Je kunt bijvoorbeeld studentdocenten raadplegen die de training vorig 

schooljaar hebben gegeven.   

 

Bezoekadres 

Nieuwe Binnenweg 77C 
3014 GE Rotterdam 
 
T 010 30 70 188 
E info@erasmuseducation.nl 
 
www.erasmusbijles.nl 
www.erasmusexamentraining.nl 
www.wiscat.nl 

 
 

 



 

 
Wie ben jij?  

Jij hebt 

• een universitaire opleiding Onderwijskunde gevolgd 

• ervaring met het ontwerpen van lesmateriaal (dit mag ook tijdens je studie opgedane 

ervaring zijn)  

• bij voorkeur ervaring met lesgeven op een school, bijles geven of examentraining geven  

• bij voorkeur een bèta-profiel gevolgd op de middelbare school 

 

Jij bent 

• goed in projectmatig werken, plannen en organiseren 

• conceptueel en analytisch; je ontdekt snel wat de kern van een schoolvak is en op welke 

wijze je dit gestructureerd aan leerlingen kunt overbrengen 

• een pro-actief oplossingsgericht type; met enthousiasme pak je nieuwe projecten op  

en op weg naar je einddoel laat je je niet snel uit het veld slaan. Je durft nieuwe ideeën 

aan te dragen en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons lesmateriaal 

• leergierig; je bijt je vast in de leerstof van de vakken en leert graag meer over het 

ontwerpen en evalueren van onderwijs 

• communicatief vaardig 

• vaardig met Word en PowerPoint en je hebt oog voor de visuele look-and-feel van het 

lesmateriaal 

 

Een korte inwerkperiode gaat vooraf aan het zelfstandig uitvoeren van je taken. Daarnaast 

overleg je op vaste momenten met de Onderwijskundig coördinator. Je werkt nauw samen 

met en legt verantwoording af aan de coördinator.  

 

Wie zijn wij?  

We zijn een informeel en kleinschalig bedrijf, waarbij een jong team hard werkt om 

hoogstaande dienstverlening aan te bieden.  

Zelfstandigheid, een kritische blik en een vrolijke lach worden op waarde geschat.  

Een escaperoom, kaartspelletjes of taartmomenten zijn maandelijkse extra’s.  

 

 

Solliciteren en contact  

Ben je enthousiast geworden en ben jij de onderwijskundige die wij zoeken?  

Mail dan je motivatiebrief + CV naar info@erasmuseducation.nl uiterlijk op donderdag 9 

augustus.  

 

Vragen? Mail dan naar karin@erasmuseducation.nl of bel 010 30 70 188 en vraag naar Karin 

Schalkers. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 
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