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MEDEWERKER DIGITALE DIDACTIEK (12-24 UUR)
BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN FLEXIBELE BAAN VANUIT HUIS? EEN BAAN WAAR JE 
ZOWEL DIGTIALE ALS JE COMMUNICATIEVE SKILLS KAN INZETTEN? EN HEB JE EEN 
ONDERWIJSKUNDIGE ACHTERGROND? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

Het onderwijs en de toetsing van de bachelor Social Work krijgen vorm aan de hand van
didactisch model High Impact Learning that Lasts (HILL). HILL zorgt ervoor dat ons onderwijs
klaar is voor wat de toekomst gaat brengen! HILL heeft zeven bouwstenen die elkaar versterken.
Een van de bouwstenen is hybride leren. Dit houdt in dat het onderwijs variatie biedt in online 
begeleiding en offline face-to-face/persoonlijke contactmomenten. Dit vraagt kennis van 
online digitale leeromgevingen voor zowel docenten als studenten. Om een lang verhaal kort 
te maken: hybride onderwijs is een van de speerpunten van onze bachelor (en vele andere 
hogescholen en universiteiten met ons)!

Door covid-19 wordt online onderwijs aanbieden/volgen en dit je snel eigen maken
noodzakelijk. 

WAT ZOEKEN WE EN WAT GA JE DOEN?
Per direct zijn wij op zoek naar iemand die onze docenten kan ondersteunen op het gebied van 
digitale didactiek. Deze functie loopt tot aan het eind van studiejaar 2020-2021.

Bij hybride leeromgevingen is het belangrijk om een prettige mix te creëren tussen online en 
offline leeractiviteiten. De digitale leeromgeving speelt hierin een sleutelrol. Als ondersteuner 
ga je aan de slag met de digitale leeromgevingen in Brightspace van de opleidingen Social 
Work, SPH, CMV, MWD en de associate degree Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn. Je geeft 
feedback op hoe de didactische structuur en opbouw beter kan. Het is dus belangrijk dat je 
digitaal vaardig bent, kennis hebt van digitale didactiek, en docenten op een prettige manier 
feedback kan geven/kan begeleiden. 

Kortom, je ondersteunt docenten in hun digitale didactiek en/of ontlast ze bij hun 
werkzaamheden hieromtrent. Een waardevolle, dankbare en heel actuele functie!

WIE ZOEKEN WIJ?
- Wij zijn op zoek naar een recent afgestudeerd onderwijskundige, of iemand die aan het eind 
van zijn/haar studie zit.
- Iemand die affiniteit en/of ervaring heeft met digitale leeromgevingen. Kennis en ervaring in 
Brightspace is een pré. Ben je een digibeet? Dan is dit waarschijnlijk niet echt iets voor jou!
- Je bent sociaal; ervaring op het gebied van begeleiding en/of coaching is een pré.  
- Je bent pro-actief en hebt een hands-on mentaliteit. 

VERGOEDING
Als medewerker digitale didactiek wordt je ingeschaald in schaal 8 en ontvang je €18,83 per uur 
bruto.

INTERESSE?
Stuur dan uiterlijk 20 november een e-mail met jouw CV, korte motivatie en voor hoeveel uur je 
beschikbaar bent naar s.f.c.selling@hva.nl!


