
GEZOCHT!
OPLEIDINGSONTWIKKELAAR  

Wie zijn wij? 
BOB-KOB is het toonaangevende opleidings-
instituut voor de bouwsector. BOB bv verzorgt 
functiegerichte opleidingen en trainingen 
voor woningbouwcorporaties, gebouw- 
beheerders, ontwerp- en adviesbureaus,  
uitvoerende bouw en overheid. KOB bv 
verzorgt in verschillende opleidingsplaatsen 
de erkende opleidingen tot het Vakdiploma 
Aannemer Bouw- en infrabedrijf.

Ons doel is het ontwikkelen van medewerkers, 
bedrijven en organisaties. Dit bereiken wij met 
een professioneel team van adviseurs, trainers 
en docenten uit de praktijk in nauw contact 
met onze klanten. Hiertoe bieden wij een 
ruim aanbod van opleidingen, trainingen en 
workshops voor open inschrijving en maat-
werkoplossingen.

Functie
Als ontwikkelaar werk je in het team van  
opleidingsmanagers aan de digitale  
vernieuwing van ons opleidingspakket. 
Je neemt hierin initiatief, werkt samen met 
specialisten, ontwikkelt en implementeert 
nieuwe digitale (blended) onderwijsvormen. 
Je hebt affiniteit met de bouw of een andere 
technische sector, waardoor je makkelijk 
aansluit bij de leerbehoefte van technisch 
georiënteerde mensen.
Je werkt projectmatig aan verschillende  
opleidingen, experimenteert en vernieuwt. 
Een functie waarin samenwerken, creativiteit 
en zelfstandigheid samenkomen.

Wie zoeken wij?
Ben jij creatieve denker die toch gestructu-
reerd kan werken aan de digitale vernieuwing 
van onze opleidingen. Ben je degene die 
innovaties in de bouw vertaalt naar digitale 
ontwikkeltrajecten. Herken jij de wereld van 
de bouw?

En heb jij: 
• een klantgerichte instelling?
• bij voorkeur affiniteit met de bouw of 

andere technische sector? 
• een afgeronde opleiding onderwijskunde 

op minimaal HBO niveau? 
• inzicht in de laatste digitale ontwikkelingen 

binnen opleidingenland?

Dan maken we graag kennis met jou  
en wie weet word jij onze nieuwe collega.

Wat bieden we
Wij bieden je een uitdagende functie, met  
uiteraard uitstekende (secundaire) arbeids-
voorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Interesse? 
Voor meer informatie over de functie kan  
je contact opnemen met Arend Katan,  
katan@bob-kob.nl. Heb je belangstelling voor 
deze functie stuur dan je cv + motivatie naar 
s.ammann@bouwendnederland.nl.

Ga jij als opleidingsontwikkelaar een bijdrage leveren 
aan de digitalisering van ons aanbod? 
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