Onderwijskundige (collegiale detachering vanuit de
veiligheidsregio)
16 uur per week

standplaats Arnhem (tijdelijk thuis)

Waar ga je werken
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en
brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers van het IFV zetten
zich in om met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio’s, Rijksoverheid
en crisispartners onderling te verbinden en te versterken.
De dienst Kennisontwikkeling en onderwijs (K&O) biedt de veiligheidsregio’s actuele state-of-art kennis
en modern onderwijs binnen het specifieke kennisdomein van de veiligheidsregio’s. Hiertoe wordt, veelal
in hechte samenwerking met andere kennisinstellingen en de veiligheidsregio’s, kennis ontwikkeld,
kennis gedeeld, kennis toegepast en kennis geëvalueerd.
Integratie van kennis en het integraal doorlopen van de verschillende fases van het kennisproces is
hierbij uitgangspunt. Lectoren, onderzoekers, onderwijskundigen en kennisexperts en docenten en
trainers werken in gezamenlijkheid aan de te leveren diensten en producten. Ontwikkelde en
gevalideerde kennis uit onderzoek wordt direct vertaald naar onderwijs, trainingen en examenproducten.
De afdeling onderwijskunde ontwikkelt samen met inhoudsexperts uit het werkveld, slimme, uitdagende
en effectieve leerinterventies die ertoe bijdragen dan de professionals er klaar voor zijn op het moment
dat het er toe doet. Het hart van onze onderwijskundigen gaat sneller kloppen van het leren en
ontwikkelen van beginnende tot en met de vakvolwassen professional. Wij ontwikkelen
kwalificatiedossiers, onderwijs- en examenproducten voor de GHOR Academie, Brandweeracademie, en
de Crisismanagement Academie en ondersteunen de decanen, docenten en examinatoren bij de
uitvoering en kwaliteitsbewaking.

Wat ga je doen?
Met 4 onderwijskundigen en 4 inhoudsdeskundigen herzien we de leergangen voor de functies Verkenner
en Gaspakdrager. We ontwikkelen E-modules, lesplannen, (leerwerkplek)opdrachten, handleidingen en
examens afgestemd op de doelgroep. In elk product draag je zorg voor een consistente onderwijskundige
opbouw en samenhang en een verantwoorde inzet van de (digitale) onderwijsmiddelen. Het is een pré als
je ervaring hebt met Articulate storyline, ontwikkeling van media en/of examens. Afhankelijk van je
capaciteiten en ervaring zetten we je in op de onderstaande kernactiviteiten.
We kiezen bewust voor een collegiale detachering omdat we denken van elkaar te kunnen leren. Jij
brengt je kennis en ervaring met onderwijsontwikkeling voor incidentbestrijding mee vanuit jouw
veiligheidsregio. Wij nemen je mee in de ontwikkeling van onderwijs en examens bij het IFV.

Kernactiviteiten


Het (door)ontwikkelen van (digitale) onderwijsmiddelen; e-modules, praktijkopdrachten,
handleidingen, lesplannen etc. afgestemd op de specifieke doelgroep.
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Het ontwikkelen van leermiddelen met de software van Articulate Storyline.
Het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van mediaontwikkeling, bijvoorbeeld video.
Het (door)ontwikkelen van toetsen en examens.
Het zorgvuldig overdragen van veranderingen aan uitvoerenden.
Het deelnemen aan project- en ontwikkelgroepen.

Wie ben jij?





WO werk- en denkniveau.
Een relevante opleidingsachtergrond zoals HBO Opleidingskunde (L&D) of Master Onderwijskunde
Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van (digitale) leermiddelen en/of toetsen.
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Competenties
Het IFV vraagt van alle medewerkers dat zij communicatief vaardig, klantgericht, gedreven en betrokken
zijn. Voor deze functie is het handig als je daarnaast ook nog over de volgende competenties beschikt:
 Samenwerken
 Innovatief
 Professioneel onafhankelijk
 Resultaatgericht

Wat bieden wij?
De functie wordt ingevuld op basis van collegiale detachering vanuit de veiligheidsregio. Wij kiezen
bewust voor deze constructie. Je leert het IFV en het team onderwijskunde van een andere kant kennen.
Wij laten ons graag door jouw ervaring in de veiligheidsregio inspireren en laten je van binnenuit ervaren
hoe het proces van onderwijsontwikkeling bij het IFV plaatsvindt. Inspireer en laat je inspireren! De
detachering is voor het specifieke project herziening Gaspakdrager en Verkenner en loopt van 29 maart
2021 tot 1 augustus 2021. Verlenging behoort tot de mogelijkheden.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joannet van Breemen, projectleider en
onderwijskundige, telefoon 06 48 44 87 33.
Heb je belangstelling voor de functie, vraag dan eerst medewerking van jouw werkgever. Pas je
binnen het geschetste profiel, stuur dan je CV en motivatie naar inhuur@ifv.nl. Dit kan tot 22 februari
2021.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 5 maart 2021.

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