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VACATURE LEERREGISSEUR 
 
Academie Werkend Leren is begonnen vanuit het idee dat het opleiden van 
werkenden beter en effectiever kan. Vol passie werken wij elke dag aan de vraag: 
“Hoe kunnen we het leren in de praktijk voor deze volwassenen zo eenvoudig en 
aantrekkelijk mogelijk maken?” Wij verbinden het werken daadwerkelijk met het 
leren.  
Met onze Flexibele Leerroute bieden wij volwassenen met werkervaring in de zorg, 
de techniek, de educatie en de economie een uniek leerconcept aan. Met deze 
leerroute worden proactieve, leergierige kandidaten persoonlijk, volledig op maat, 
‘on the job’ begeleid naar hun mbo- of hbo-diploma.  
 
Vanwege de toename van het aantal leertrajecten, zijn wij, ter uitbreiding van ons 
team, op zoek naar ervaren, kritische en coachende leerregisseurs, nl   
 

1. Leerregisseur Werkend leren Techniek en (24-32 uur) 

2. Leerregisseur Werkend leren Gezondheidszorg (24-32 uur) 
 
DE FUNCTIE 
Bij jou komt alles samen. Jij ondersteunt en coacht werknemers bij hun 
ontwikkeling richting een diploma. In goed overleg met de werknemer stel je een 
gepersonaliseerd ontwikkelplan op dat als basis dient voor de invulling van de 
kandidaat die je begeleidt. De aanwezige competenties breng je nauwkeurig in 
kaart en zet deze af tegen de diploma-eisen. Vervolgens coach je de werknemer 
en je ontwerpt samen met hem of haar een rijke leeromgeving waarin hij/zij zich 
optimaal kan ontwikkelen. 
 
WIE ZOEKEN WIJ? 

Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring in het begeleiden van kandidaten (bij 
voorkeur volwassenen) bij hun ontwikkeling. Rollen die je bijvoorbeeld vervuld 
hebt zijn coach, studieloopbaanbegeleider, opleidingskundige of praktijkopleider. 
Je werkt resultaatgericht, bent positief-kritisch en zorgt dat door jouw oog voor 
detail alles goed is vastgelegd en uitgezet.  
Dat je uitstekende sociale vaardigheden bezit en goed kunt samenwerken zien we 
eigenlijk als randvoorwaarden. Net als je schriftelijke en mondelinge 
communicatie. Je bent duidelijk en toegankelijk.  
Het werken doe je vanuit huis of bij de kandidaat op de werkplek. Hierin ben je 
flexibel en breed inzetbaar. Onderwijskundige of opleidingskundige interesse? Dan 
match je nóg beter! 
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Specifiek eisen per domein: 
Leerregisseur Techniek 

Wij zoeken iemand die weet wat er speelt binnen de techniek qua 
opleidingswensen en opleidingseisen. Je hebt in ieder geval een afgeronde hbo of 
wo opleiding in de techniek. 
 
Leerregisseur Zorg 

Wij zoeken iemand die bekend is met het zorgonderwijs. Je hebt een afgeronde 
hbo of wo opleiding in de zorg. 
 
 
WAT BIEDEN WE JOU? 
We staan open voor jouw ideeën om het iedere dag weer beter te doen en 
verwachten ook dat jij hier volop over meedenkt. Het leukste aan werken bij 
Academie Werkend Leren? Werken in een fantastisch team van onderwijs- en 
opleidingskundigen die dezelfde drive én passie hebben als jij: kandidaten laten 
groeien door ze van A tot Z te begeleiden. We zijn ook volop aan het groeien en 
dat maakt je werk afwisselend en uitdagend. Binnen Academie Werkend Leren 
werken we met een stevig inwerktraject door ervaren leerregisseurs.    

We zijn een dynamische en platte organisatie. Je hebt rechtstreeks overleg met de 
directie. Je krijgt veel vrijheid, ruimte en flexibiliteit om je werk in te richten. Een 
marktconform salaris met mogelijkheden tot groei horen er vanzelfsprekend bij! 

INTERESSE? 
Solliciteer dan vóór 17 mei door het sturen van je motivatiebrief met CV 
naar info@academiewerkendleren.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 

 
Wanneer je vragen hebt, kun je contact opnemen met  
Chhetri Ober  06-13040916  chhetri@academiewerkendleren.nl) of  
Paul van Deursen  06-22686316  paul@academiewerkendleren.nl). 
 
Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening op  
www.academiewerkendleren.nl 
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