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Educatief auteur digitale leermiddelen vo/mbo (28-32 uur) 

Stichting Digisterker is een kleine educatieve uitgeverij en ontwikkelt educatieve programma’s voor minder 
digitaal vaardige burgers in onze samenleving. Deze preventieve en curatieve programma’s zijn erop gericht 
dat mensen leren digitale informatie te vinden, te beoordelen en te gebruiken (digitale geletterdheid). De 
focus ligt daarbij inhoudelijk op het leren omgaan met de digitale diensten van de overheid. Er worden 
programma’s ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, zoals: volwassenen, jongeren, vluchtelingen.  We 
zetten onze programma’s af in nauwe samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties. 

 
Voor de doelgroep jongeren in het (v)mbo heeft Stichting Digisterker een online lesmethode ontwikkeld, Doe 
je digiding! Jongeren en de digitale overheid - (v)mbo, alsook een aanpak voor een digitaal en fysiek 
Inloopspreekuur, Digidingendesk genaamd. Doe je digiding! is in 2019 gelanceerd. Er zijn inmiddels diverse 
scholen die er gebruik van maken, met name bij de vakken maatschappijleer (vmbo) en burgerschap (mbo). 

 
Voor het team jongereneducatie zoekt Stichting Digisterker een enthousiaste medior Educatief auteur digitale 
leermiddelen vo/mbo op HBO-niveau. De educatief auteur levert een belangrijke bijdrage aan het 
doorontwikkelen van het online lesmateriaal Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid - (v)mbo. 
Jaarlijks worden er nieuwe lesmodules ontwikkeld. Daarnaast worden de huidige lesmodules onderhouden en 
waar nodig herzien. 

 
We zijn per direct op zoek naar een medewerker die in staat is op zelfstandige wijze en afgestemd op de 
onderwijspraktijk, de huidige online lesmethode Doe je digiding! te onderhouden en door te ontwikkelen. De 
Educatief auteur digitale leermiddelen vo/mbo heeft ervaring met het ontwikkelen van digitale leermiddelen 
voor het onderwijs (vo/mbo) en heeft bij voorkeur een opleiding in/ervaring als docent voor een van de mens- 
en maatschappijvakken. De medewerker heeft affiniteit met de doelstellingen en werkzaamheden van 

Stichting Digisterker. 

 
Zoek jij een gevarieerde functie waarin je je bezig kunt houden met relevante onderwijsinhouden voor de 
doelgroep 15–18 jarigen? Heb je er plezier in om lastige materie om te zetten in aansprekende online 
lesopdrachten voor deze doelgroep? Heb je kennis van en ervaring met het ontwikkelen van digitale 
leermiddelen voor het onderwijs? En vind jij het leuk om te werken in een klein, enthousiast team met veel 
ruimte voor eigen initiatief? Dan nodigen we je graag uit om te reageren op deze vacature! 

 
Wat vragen we van je? 

• Je onderhoudt de huidige digitale lesmodules Doe je digiding! en ontwikkelt nieuwe lesmodules binnen 

Doe je digiding! in samenwerking met een projectgroep van interne collega’s en externen. 

• Je coördineert contacten met externen, zoals scholen, filmproducent, IT-bedrijf, ... 

• Je test de nieuwe lesmodules op scholen voor vo en mbo. 

• Je denkt mee over nieuwe toepassingen van Doe je digiding! 

• Je biedt klanten (m.n. docenten) praktische ondersteuning bij het gebruik van de lesomgeving en helpt 

bij het beantwoorden van andere klantvragen. Je administreert leerling-, docent- en schoolaccounts. 

• Je bent intern aanspreekpunt voor vragen m.b.t het Learning Management System. 

• Je voert je werkzaamheden zoveel mogelijk uit vanuit de Digisterker-vestiging in Tilburg. We bieden 

daarnaast goede voorzieningen voor thuiswerken.  
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Wat zijn je kwaliteiten? 

• Je kunt je de inhoudelijke materie snel eigen maken. 

• Je hebt ervaring met het ontwikkelen van digitale leermiddelen voor het vo of mbo. 

• Je hebt kennis van digitale geletterdheid. 

• Je bezit uitstekende ICT-vaardigheden. Je kunt als ontwikkelaar en beheerder werken met WordPress 

en diverse plug-ins. Je bent in staat te werken met een Learning Management System. 

• Je hebt gevoel voor vorm (taal; beeld; vormgeving; formats). 

• Je hebt werkervaring in de onderwijssector, bij voorkeur als docent of auteur mens-/ 

maatschappijvakken.  

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 

in woord en geschrift. 

• Je werkt accuraat, je bent flexibel en kunt goed omgaan met deadlines. 

• Je bent proactief en je bent goed in staat zelfstandig te werken. 

• Je functioneert minimaal op HBO-niveau (Lerarenopleiding; Onderwijskunde).  

 
Wat bieden we je? 

• Een uitdagende en afwisselende functie, 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. 

• Er wordt voorlopig een contract aangeboden tot 31 december 2021.  

 
Je sollicitatie 

• Stuur uiterlijk 27 juli 2020 een e-mail met je sollicitatie en cv naar  

angeliek.vanderzanden@digisterker.nl. Voor vragen kun je bellen naar: 06-27 43 61 89.  

Meer informatie over Stichting Digisterker vind je op www.digisterker.nl. Meer informatie over Doe je 

digiding! vind je op: https://doejedigiding.nl/ 
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