
Functieprofiel en procedure

VACATURE

(28 – 36 uur)

die samen met ons zorgt voor blije klanten. 

Wij doen ons werk met plezier

en daar hoort af en toe een taartje bij.

Wij zorgen voor taart, zorg jij voor een goed gesprek?

Adviseur Leren & Ontwikkelen

Taart!

een

Wij zoeken

Adviseur leren 
& ontwikkelen

https://e-learningwizard.nl/


• WO werk- en denkniveau 

(opleidingskunde/onderwijskunde)

• Kennis van en brede ervaring met lesgeven in het PO

• Ervaring met het coachen en motiveren van schoolteams

• Enthousiast over en ervaring met teamleren

• Overtuigingskracht en verbindend vermogen

• Organisatiesensitiviteit en het analytisch vermogen om 

de cultuur en wensen van de klant snel te doorgronden

• Creatief en resultaatgericht

• Breed netwerk in het onderwijs

Wat je meebrengt

Je benadert onze klanten (schooldirecteuren) voor 
ondersteuning in het groeien naar een lerende organisatie. Je 
laat zien hoe je onze e-learning verbindt aan de schooldoelen. 

En leert schoolteams tijdens workshops werken als PLG 
(Professionele Leergemeenschap). 

Je zorgt voor blije klanten.

• Je focus ligt bij het realiseren van een goede implementatie van onze klantacademies bij de 

schoolteams in het PO. Je bent een sparringpartner voor schoolbesturen, directeuren en teams.

• Je geeft workshops om teams enthousiast te maken over professionalisering en blended 

learning met inzet van bijvoorbeeld flipping the classroom en onderzoekend leren.

• Je benadert onze klanten actief voor ondersteuning en plant je eigen afspraken. 

• Wanneer een school vraagt om een inhoudelijke workshop die buiten je expertise valt zoek je in 

ons netwerk een specialist en regel je dat. 

• Daarnaast lever je een inhoudelijke bijdrage aan het ontwikkelen van e-learningcursussen. Je 

spart met auteurs over de inhoud, schrijft zelf e-learning of vult e-learning van andere auteurs 

aan met praktijkvoorbeelden. Daarnaast bezoek je scholen voor het maken van lesvideo’s voor 
onze e-learning of ondersteun je onderwijsexperts bij het maken van opnames.

• Je werkt nauw samen met onze frontoffice en overlegt wekelijks met hen hoe je onze klanten 

het beste kunt ondersteunen. 

• Je bezoekt scholen in heel Nederland en bent minimaal 1 x per 2 weken op maandag op kantoor 

in Nieuwolda (Groningen) voor overleg met je collega’s. Verder kun je (als je wilt) thuiswerken.

Dit is wat jij bij ons doet



Dit is wat je krijgtDit is wat je krijgt
Fantastische collega’s en scholen als klant.

• Je collega’s zijn betrokken en enthousiast. We werken nauw met elkaar 
samen om onze klanten (leerkrachten, onderwijsassistenten, intern 

begeleiders, pedagogisch medewerkers, MR-leden, directeuren, 

besturen) blij te maken. Dat doen we met grote inzet en veel plezier.

• Je groeit mee met ons bedrijf en kunt deze nieuwe functie zelf 

uitbouwen door aan te sluiten op de wensen van onze klanten.

• Je denkt mee over de juiste strategie en aanpak om schoolteams te 

ondersteunen in het organiseren van effectieve bij- en nascholing.

• Je deelt je kennis en ervaring met schoolteams, directeuren en 

besturen, maar ook in e-learning en artikelen. En natuurlijk met je 

collega’s.
• Je werkt samen met een netwerk van adviseurs die jou op inhoud 

kunnen ondersteunen en je kunt je op allerlei manieren ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

• Marktconform salaris met winstdelingsregeling

• Flexibele werktijden

• Mogelijkheid om te sparen voor extra 

vakantiedagen die je kunt opnemen in de 

schoolvakanties

• Een tijdelijke aanstelling met zicht op een vast 

dienstverband

• Telefoon en auto van de zaak



Ons TEAM realiseert met een FULL SERVICE

aanbod e-learning + een totaaloplossing

voor het organiseren van nascholing in een online academie

- samen met onze PARTNERS -

PROFESSIONALISERING en BLIJE MENSEN in de scholen (PO)

en voor E-learning Wizard KLANTBEHOUD en (OMZET)GROEI.

Wie wij zijnWie wij zijn

Het grootste en beste aanbod e-learningcursussen

voor nascholing in het PO,

maar vooral een totaaloplossing voor het organiseren van nascholing

voor schoolteams en besturen.

MISSIE

AANPAKAANPAK

https://e-learningwizard.nl/
https://www.lerarenacademie.nl/


Wij zijn een klein team van 5 personen en zoeken een 

enthousiaste, inspirerende 6e collega. Ons team werkt 

nauw samen met Edutrainers en een grote groep 

specialisten op het gebied van onderwijs en ICT.

Team

Nascholing voor je héle team: dat regel je eenvoudig

met een eigen (e-learning)academie van E-learning Wizard.

Met de Lerarenacademie als basis maken wij voor scholen/besturen een eigen online 

academie met het grootste gespecialiseerde e-learningaanbod voor het PO van Nederland:

meer dan 200 cursussen voor slechts 199 euro per deelnemer per jaar.

• Een online academie in de eigen huisstijl

• Ruim 200 e-learningcursussen

• Volop keuze voor het héle team

• De mogelijkheid om ook de eigen scholingsbijeenkomsten toe te voegen

• Online kennis delen met collega’s
• Inclusief ondersteunende workshops en coaching 

Adviseur Leren & Ontwikkelen!

Dit is wat wij doen



SollicitatieprocedureSollicitatieprocedure

1. Stuur je motivatie en LinkedIn-profiel vóór maandag 4 oktober 2021 

naar ons toe.

2. Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel 

uitmaken van de sollicitatieprocedure, evenals het opvragen van 

referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via sociale 

netwerken.

3. In oktober nodigen we een aantal kandidaten uit voor een eerste 

gesprek met de directie en een gesprek met een van onze klanten. 

4. Onderdeel van de procedure is het geven van een workshop aan 

ons team over het organiseren van nascholing (zoals je die ook aan 

een schoolteam zou kunnen geven). Zo leren we elkaar beter 

kennen.

5. De keuze voor onze nieuwe collega maken we met ons hele team 

en laten we de kandidaten zo snel mogelijk weten.

Stuur je sollicitatie naar:
E-learning Wizard

Sabine Kokee
sabine@e-learningwizard.nl

https://e-learningwizard.nl/


Wil je meer weten over ons bedrijf of over de 

inhoud van deze functie? Wij doen het samen, 

dus neem gerust contact op met een van ons.

A n i t a  L e e u w m a  

Academiebeheerder

anita@e-learningwizard.nl

0596 – 85 54 51

F r o u w i e n  R o e l o f s

Helpdesk

frouwien@e-learningwizard.nl

0596 – 85 54 51

K l a a s  B e l l i n g a

Directeur en mede-eigenaar

klaas@e-learningwizard.nl

06 – 51 50 33 07

S a b i n e  K o k e e

E-learningspecialist en mede-eigenaar

sabine@e-learningwizard.nl

06 – 23 56 51 84

S a n d i a  B e l l i n g a - N a g e s s e r

Coördinator en adviseur

sandia@e-learningwizard.nl

0596 – 20 10 00

Vragen?Vragen?

https://e-learningwizard.nl/

