
 

Educatief ontwikkelaar digitale zorg (28-40 uur) 
 

Stichting Digisterker ontwikkelt en levert educatieve programma’s voor mensen met beperkte 

digitale vaardigheden. Deze educatieve programma’s zijn ontwikkeld rondom maatschappelijk 

relevante thema’s, in het bijzonder rondom ‘de digitale overheid’. Maatschappelijke 

organisaties uit een breed landelijk netwerk zetten deze programma’s in voor hun 

doelgroepen, zoals voor volwassenen, jongeren, laaggeletterden, werknemers en 

vluchtelingen. Vooral openbare bibliotheken en scholen maken gebruik van het educatieve 

aanbod van Stichting Digisterker. Daarbij faciliteert Stichting Digisterker deze organisaties in 

het professioneel aanbieden van de programma’s. 

 

Digitale zorg zal in de komende jaren een grote rol gaan spelen in de gezondheidszorg. Deze 

ontwikkeling zal naar verwachting bij volwassenen leiden tot een toenemende leerbehoefte 

en vraag naar ondersteuning bij het gebruiken van toepassingen van digitale zorg. Daarvoor 

ontwikkelt Stichting Digisterker nu een nieuw educatief programma, waarmee mensen 

digitale- en gezondheidsvaardigheden leren en versterken, zelfstandig of onder begeleiding. 

Voor dit programma maakt Stichting Digisterker diverse offline en online leermaterialen. 

Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van e-learningmodules en digitale oefenomgevingen.  

 

Voor de invulling van de functie Educatief ontwikkelaar digitale zorg zoekt Stichting Digisterker 

een enthousiaste collega met ervaring in het ontwikkelen van online en offline leermiddelen 

voor volwassenen. De medewerker werkt in een klein team aan de ontwikkeling van een 

nieuw educatief concept ‘Digisterker in de zorg’.  

 

Wat vragen we van je? 

• Je functioneert minimaal op HBO-niveau. 

• Je ontwikkelt offline en online leermiddelen waarmee volwassenen kennis maken met en 

gebruik leren te maken van uiteenlopende vormen van digitale zorg. 

• Je ontwikkelt en test de leermiddelen met verschillende doelgroepen. 

• Je voert regelmatig onderhoud van de leermiddelen uit. 

• Je voert je werkzaamheden uit vanuit de Digisterker-standplaats in Enschede, met goede 

voorzieningen voor thuiswerken. 

 

Wat zijn je kwaliteiten? 

• Je bent in staat om leermaterialen voor volwassenen te ontwerpen en te maken. 

• Je kunt je goed verplaatsen in de mogelijkheden en (leer)behoeften van mensen met 

beperkte gezondheids- en digitale vaardigheden. 

• Je bent in staat om je snel in te werken in toepassingen van digitale zorg. Kennis van de 

gezondheidszorg zien wij als een pré. 

• Je hebt gevoel voor taal, beeld, vormgeving en formats. 

• Je kunt als ontwikkelaar uitstekend overweg met e-learning ontwikkeltools, zoals met 

Articulate/Storyline of iSpring, of bent in staat om je die snel eigen te maken. 

• Je bent een teamspeler en ook in staat om zelfstandig te werken en ontwikkelkeuzes te 

maken. 

• Je staat open voor terugkoppeling van collega’s en gebruikers. 

• Je weet terugkoppeling goed om te zetten in verbeteringen van de leermiddelen. 
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• Je vindt het leuk om binnen het educatief concept ‘Digisterker in de zorg’ zelfstandig 

leermiddelen te maken. 

• Je bent nauwkeurig in je werk en je werkt gestructureerd. 

• Je bent nieuwsgierig naar hoe mensen leren en naar nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van leren, in het bijzonder e-learning. 

 

Wat bieden we je? 

• Een mooie baan die bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van Stichting 

Digisterker. 

• Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Stichting Digisterker maakt gebruik van de actuele salarisschalen uit de CAO Openbare 

Bibliotheken. Inschaling is in schaal 10 of 11, afhankelijk van je huidige inschaling en 

relevante werkervaring. 

• De mogelijkheid om je uren flexibel in te delen.  

 

Heb je belangstelling of wil je eerst meer weten? 

Stuur uiterlijk 15 augustus een mail of stuur meteen je sollicitatie met cv naar: 

piet.boekhoudt@digisterker.nl. 

Meer informatie over Stichting Digisterker en haar missie en visie vind je hier: 

digisterker.nl/missie-en-visie/. 

 

Je kunt voor meer informatie ook bellen met: 053 2030 062. 
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