Docenten gezocht:
Werk mee aan de basis voor een
nieuwe generatie leermiddelen voor het vmbo
Het Ontwikkelcentrum gaat nieuwe leermiddelen ontwikkelen voor de groene beroepsgerichte vakken in leerjaar 3 en 4 van het vmbo.
Nieuwe leermiddelen zijn nodig, nu steeds meer scholen geheel of gedeeltelijk overgaan tot de invoering van competentiegericht onderwijs.
Ook zijn er nieuwe geglobaliseerde examenprogramma’s vastgesteld.
Per direct zoeken wij:

Vanaf september 2012 zoeken wij:

U beoordeelt een prototype voor nieuwe leermiddelen voor het vmbo.

U ontwikkelt voor uw vakrichting de leermiddelen voor leerjaar 3
voor de leerwegen GL, KB en BB.

Resonansleden
Per vakrichting zoeken we een enthousiaste docent, die:
–	
ervaring heeft in het ontwikkelen van leermiddelen
–	
goed op de hoogte is van de (examen)eisen voor het vakgebied
–	
goed op de hoogte is van (onderwijskundige) ontwikkelingen en
deze kan vertalen naar leermiddelen
–	
in staat is om feedback en verbeterpunten vanuit een breed
perspectief te formuleren
–	
opbouwende kritiek kan leveren
–	
graag samenwerkt in teams
–	
resultaatgericht is.
De activiteiten bestaan uit:
–	
het beoordelen van uitgangspunten, voorstellen, concepten
–	
het deelnemen aan resonansbijeenkomsten – fysiek op locatie in
Ede of via sociale media. Hiervoor ontvangt u een vergoeding.

Per direct zoeken wij:

Testers

Ontwikkelaars / auteurs

Per vakrichting zoeken wij een enthousiaste docent, die:
–	
ervaring heeft in het ontwikkelen van leermiddelen
–	
abstract en in structuren kan denken
–	
vlot kan schrijven
–	
graag samenwerkt in teams
–	
resultaatgericht is.
De activiteiten bestaan uit:
–	
het ontwikkelen van leermiddelen conform productspecificaties en
het prototype
– het deelnemen aan bijeenkomsten.
Omvang: 1 dag per week in de periode september 2012 tot juli 2013.

Aanmelden
Meer informatie en/of aanmelden? Neem dan contact op met
Peter van Loon via het Ontwikkelcentrum, (0318) 642 992 of
p.vanloon@ontwikkelcentrum.nl.

In april/mei 2012 test u een prototype voor nieuwe leermiddelen.
De activiteiten bestaan uit:
–	
het testen van het prototype in de praktijk
–	
het leveren van feedback en formuleren van verbeterpunten
–	
het deelnemen aan een instructie- en een feedbackbijeenkomst,
op locatie in Ede of via sociale media.

Over het Ontwikkelcentrum
Het Ontwikkelcentrum is specialist op het gebied van de ontwikkeling
en vernieuwing van leermiddelen. Tot onze opdrachtgevers behoren
aoc’s, roc’s, scholengemeenschappen, educatieve uitgeverijen,
kenniscentra en opleidingsinstituten. Kijk voor meer informatie op
onze website www.ontwikkelcentrum.nl

