
Word jij onze nieuwe

Uitgever?
• Dienstverband: 32 – 40 uur

• Branche: primair onderwijs

We zoeken een veelzijdige hands-on uitgever die 
de taal spreekt van het primair onderwijs. 

Heb je liefde voor het ontwikkelen
van educatieve content en e-learning?

Vertaal jij klantwensen in een functioneel ontwerp 
voor nieuwe ICT?

Dan hebben wij een uitdagende baan voor je!



Je zorgt voor onze producten en blije klanten.
• Je speelt in op kansen die je signaleert in de onderwijsmarkt (PO) en klantwensen die je collega’s 

aangedragen en vertaalt deze in:

o Nieuw te ontwikkelen e-learningcursussen (onderwerpen en leerdoelen) of actualiseren van 

bestaande cursusinhoud.

o Verbetering van de functionaliteit en didactiek van onze e-learning.

o Functionaliteit van ons eigen e-learningplatform en de klantacademies.

• Je verdiept je in onze systemen en analyseert wensen van collega’s en klanten. Dit vertaal je in een 

functioneel ontwerp voor nieuwe toepassingen in samenwerking met je collega’s en onze ICT’ers.

• Je bent de aanjager van de ontwikkeling van de e-learning en bedenkt welke onderwerpen wenselijk 

zijn en aan welke eisen deze moeten voldoen. Je zet deze onderwerpen uit bij experts die de inhoud 

verzorgen en controleert wat zij opleveren. Daarbij werk je samen met de contentmanager en de 

academiebeheerder voor de ontwikkeling en productie van de e-learning. 

• Je verzorgt de eigen jaarlijkse catalogus (online en druk) voor de Lerarenacademie en afgeleide 

klantcatalogi in samenwerking met de marketing collega’s.

• Je hebt grondige kennis van ons aanbod en maakt adviesrapporten voor onze klanten over e-learning 

die past bij de ontwikkeldoelen van de school. 

• Je voert eventueel marktonderzoek uit, analyseert de resultaten en verwerkt ze in projecten en je 

beleid.

• Je bent samen met de commercieel directeur de aanjager van onze marketing en werkt samen met 

de (online) marketeer aan onze marketinguitingen. 

• Je volgt mogelijke tenders en werkt de aanbestedingen uit samen met de commercieel directeur en 

andere collega’s en partners.

Dit is wat jij bij ons doet

• HBO+/WO werk- en denkniveau 

• Conceptueel en analytisch sterk

• Ervaring met uitgeven van educatieve content 

of content met een educatief doel

• Sterk in projectmanagement, samenwerken, 

organiseren en plannen

• Kennis van het basisonderwijs zodat je snapt 

wat scholen en leerkrachten nodig hebben

• Communicatieve kracht in heldere taal (zowel 

verbaal als schriftelijk in foutloos Nederlands)

• Klantvriendelijk en oplossingsgericht

• Hands-on, gestructureerd maar altijd flexibel

• Stressbestendige aanpakker met een hoge 

mate van zelfsturend vermogen

• Een breed netwerk in het primair onderwijs is 

een pré 

Wat je meebrengt

Als uitgever ben je de spin in het web 
en verbind je onze e-learning, ICT-
omgeving (academie) en marketing 
aan elkaar waaraan je ook zelf een 
inhoudelijke bijdrage kunt leveren. 



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

• We werken vanuit onze passie: ‘Samen werken aan de beste leerkracht voor 

elke kind’. Dat doen we met een klein en professioneel team.

• Je collega’s zijn betrokken en enthousiast. We werken nauw met elkaar 

samen om onze klanten in het primair onderwijs blij te maken (leerkrachten, 

onderwijsassistenten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, MR-

leden, directeuren, besturen). Dat doen we met grote inzet en veel plezier.

• In ons innovatieve en snelgroeiende opleidingsinstituut kun je jouw functie 

zelf uitbouwen door aan te sluiten op de wensen van onze (potentiële) 

klanten en ontwikkelingen in de onderwijsmarkt voor nascholing. 

• Je denkt mee over de juiste strategie om onze omzet te laten groeien. 

• Je werkt samen met een netwerk van experts die jou op inhoud kunnen 

ondersteunen en je kunt je op allerlei manieren ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden
• Marktconform salaris afhankelijk van je 

opleiding en ervaring tussen de € 4.000,- en 

€ 6.000,- bruto per maand (o.b.v. 40 uur)

• Laptop plus vergoeding voor je telefoon

• 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

Je werkt in principe op kantoor maar kunt deels ook 

thuiswerken. 



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 nu nog 7 personen en zoeken 

enthousiaste, inspirerende collega’s. 

Door de sterke groei van ons bedrijf verwachten we in 2023 

te groeien tot een team van ca. 10 personen.

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 250 cursussen voor slechts 199 euro per persoon/jaar.

• Een online academie in de eigen huisstijl

• Ruim 250 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 trainingen, workshops en coaching 

Dit is wat wij doen

Joost Loeve
Adviseur Klantacademies

Anita Leeuwma
Academiebeheerder

Frouwien Roelofs
Helpdesk

Sandia Bellinga-Nagesser
Coördinator en adviseur

Karla Okken
Adviseur Leren en 

Ontwikkelen

Klaas Bellinga
Directeur

Sabine Kokee
E-learningspecialist



SollicitatieprocedureSollicitatieprocedure

1. Stuur je motivatie en LinkedIn-profiel uiterlijk 1 februari 2023 

naar ons toe.

2. In februari nodigen we een aantal kandidaten uit voor een 

eerste gesprek. 

3. Onderdeel van de procedure is het geven van een presentatie 

aan ons team waar je inhoudelijk zelf invulling aan kunt geven. 

Zo leren we elkaar beter kennen.

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

team en laten we de kandidaten zo snel mogelijk weten. 

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.

Stuur je sollicitatie naar:
E-learning Wizard

Edwin Abee
edwin@e-learningwizard.nl

https://e-learningwizard.nl/


Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut 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

0596 – 85 54 51

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

Helpdesk

0596 – 85 54 51

J o o s t  L o e v e

Adviseur klantacademies

06 – 31 04 38 35

K a r l a  O k k e n

Adviseur leren en ontwikkelen

06 – 19 63 18 32

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

Directeur

06 – 51 50 33 07

S a b i n e  K o k e e

E-learningspecialist

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

0596 – 20 10 00

Vragen?Vragen?

Neem contact op met Edwin Abee 
met vragen over de 
sollicitatieprocedure. 

Mail naar Edwin@e-learningwizard.nl 
of bel 06 – 51 40 67 12

https://e-learningwizard.nl/
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