
 
 

Onderwijskundige (24 - 40 uur) 
 
Ben jij een Onderwijskundige die toe is aan een volgende stap?  
IVIO@School is op zoek naar invulling van deze functie. Word jij onze nieuwe collega? 
 
Wat ga je doen bij IVIO@School? 
Wanneer je bij ons komt werken als onderwijskundige dan krijg je een veelzijdige en zelfstandige 
functie in een klein R&D-team, waarin je toekomstgericht met de inhoudelijke ontwikkeling van ons 
lesmateriaal ten behoeve van afstandsonderwijs bezig bent. Kwaliteit van onderwijs staat hoog in je 
vaandel.  
Je werkzaamheden zijn: 
• Uitdenken en ontwikkelen van lesbeschrijvingen; 
• Ontwikkelen van digitale online lessen; 
• Aansturen van auteurs en docenten; 
• Implementeren van vakken in ons schoolsysteem; 
• Advies geven over passend onderwijs voor IVIO@Schoolleerlingen. 
 
Wat bieden we jou?  

• Een afwisselende baan binnen een enthousiast team van professionals; 

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Een marktconform salaris en bonusregeling; 

• 29 vakantiedagen (op fulltime basis); 

• Premievrij pensioen; 

• Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen door het volgen van trainingen en 
cursussen. 

 
IVIO@School verzorgt afstandsonderwijs in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.  
Ons team bestaat uit ongeveer 15 medewerkers op kantoor en meer dan 100 docenten op afstand.  
IVIO@School is onderdeel van de KMM Groep. Werken bij een van de bedrijven van de KMM groep 
betekent werken bij een snelgroeiende, innovatieve bedrijvengroep met meer dan 800 medewerkers 
(zowel nationaal als internationaal actief).  
 
Wat vragen we van jou?  

• Je bent in het bezit van een HBO of WO diploma Onderwijskunde; 

• Je bent 24 - 40 uur per week beschikbaar; 

• Je hebt kennis van de nieuwste onderwijstechnologieën en ELO’S; 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden; 

• Je hebt ervaring in het basis- of (speciaal) voorgezet onderwijs; 

• Je hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel en een proactieve werkhouding. 
 
Direct solliciteren? 
Hebben wij je gelijk enthousiast gemaakt? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief met cv. Je kan 
reageren via de website van de KMM-Groep: https://www.kmmgroep.nl/kmm-vacatures/ 
 
Voor vragen neem je contact op met Saskia Davids, manager HR & Recruitment: 
saskia.davids@kmmgroep.nl of met Marlies van Schie, manager R&D: marlies.van.schie@ivio.nl.  
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