
VACATURE
Learning designer (32-40 uur)

Een hands-on leerexpert!

Maart 2023



Als learning designer werk je samen met programma managers en inhoudsexperts aan uiteenlopende leer- & 
ontwikkelvraagstukken. Jouw focus ligt op de bestuurders en professionals van de pensioensector. Aanvullend 
zet je jouw expertise in voor de ambities van Nyenrode breed op het gebied van leerinnovatie.   

SPO is het onderdeel van Nyenrode Executive Education & Organisational Development dat verantwoordelijk is 
voor de pensioensector.  We zijn marktleider met sectorspecifieke pensioenprogramma’s en hebben een breed 
curriculum op het gebied van ESG, leiderschap, management development, digitale transformatie, governance, 
en duurzame organisatieontwikkeling. Van young professionals tot bestuurders en toezichthouders.

Uitdaging

Wat ga je doen?

• Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van opleidingen en instrumenten voor de ontwikkeling van 
pensioenbestuurders en -professionals. 

• Je analyseert klantbehoeften en vertaalt deze naar passende leeroplossingen. Hierbij weet je de vele mogelijkheden die onze 
leertechnologieën bieden effectief in te zetten voor maximale impact (blended learning).

• Je gaat voor transformatieve trajecten, die activeren om eigenaarschap te nemen op verandering van de status quo en daarmee het 
geleerde daadwerkelijk toepassen in de eigen werkpraktijk.   

• Je ontwikkelt werkvormen die hoofd, hart en handen prikkelen om de impact duurzaam te maken.  

• Je werkt intensief samen met de programma managers en met inhoudsexperts, zowel uit de pensioensector als van Nyenrode. 

• Verder draag je, in een multidisciplinair team, actief bij aan de optimalisering van de inzet van het learning experience platform (LXP) 
voor onze learning community. 

• Met je kennis van instructietechnologie ontwikkel je krachtige microlearnings, in de vorm van video’s en infographics. 



▪ Hands-on leerexpert 
Je hebt een moderne visie op leren en weet deze te vertalen 
in praktische toepassingen. Je pakt door en zet ideeën om 
in daden. Experimenteert bewust en leert snel wat werkt 
voor de doelgroep. 

▪ Tech savvy
Je bent tech savvy en maakt nieuwe (leer)systemen snel 
eigen. Je weet deze in te zetten als middel vanuit je visie op 
de leervraagstukken en -behoeften van de klanten. 

▪ Creatief en verbindend
Je werkt graag samen met anderen en helpt hen om 
inhoud op andere, didactisch versterkende, manieren te 
beschouwen. 

▪ Projectleider
Je weet de creatieve inspirerende rol te balanceren met die 
van een projectleider die koers houdt binnen de kaders van 
randvoorwaarden en klantbehoeften. 

Wie ben jij?



Wat is jouw 
achtergrond?
• Een afgeronde HBO- of WO-opleiding in de 

richting van onderwijs- of opleidingskunde 
of leren & ontwikkelen in organisaties

• Je brengt 3+ jaar ervaring mee. 
Bijvoorbeeld in de rol van learning designer 
of opleidingsadviseur 



Nyenrode is een kleinschalige particuliere universiteit, in 1946 
opgericht door en voor het bedrijfsleven, met een 
internationale oriëntatie. We bieden degree en executive 
education opleidingen aan en doen onderzoek in 
uiteenlopende richtingen. De komende jaren ligt onze 
strategische focus op het realiseren van maatschappelijke 
impact, het vormgeven van transformatief onderwijs en het 
verder versterken van ons academisch fundament. Onze 
purpose ‘Serving society by shaping responsible leaders’ 
vormt hiervoor de basis.

Een centrale rol in alles wat we doen spelen onze 
kernwaarden Leadership, Entrepreneurship en Stewardship. 
We horen graag hoe jij invulling wilt geven aan deze 
kernwaarden.

SPO is onderdeel van Nyenrode Business Universiteit en dé 
opleider van de pensioensector. Een sector die volop in 
beweging is en staat voor drie grote transities: digitalisering, 
verduurzaming en de overgang naar een nieuw 
pensioenstelsel. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van 
verantwoordelijke bestuurders en pensioenprofessionals om 
die transities te leiden. 

Wie zijn wij?



We zijn een kennisinstituut en kenmerken ons door een persoonlijke, informele sfeer en een professionele 
werkwijze. Resultaatgericht werken en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Je krijgt de 
ruimte om op je eigen wijze bij te dragen aan onze doelstellingen.

Werken bij Nyenrode betekent werken op een bosrijk 13e-eeuws landgoed met kasteel in Breukelen, aan de 
Keizersgracht in het historische centrum van Amsterdam of met een prachtig uitzicht op de 24e verdieping van 
het WTC in Den Haag. De vacature standplaats betreft locatie Den Haag. 

Wat bieden wij?

• We bieden je voor deze functie een salaris van maximaal € 5.373,- bruto, afhankelijk van je ervaring bij een fulltime dienstverband 
(schaal 11)

• 30 vrije dagen en de mogelijkheid met vijf dagen uit te breiden

• Vaste eindejaarsuitkering van 5,1%

• Flexibele eindejaarsuitkering tot max. 4,5%

• Thuiswerkvergoeding, Internetvergoeding, reiskostenvergoeding woon-werk

• Mogelijkheid voor het volgen van opleidingen aan Nyenrode, deelname aan lunchsessies

• Hybride werken, zowel thuis als op kantoor én thuiswerkplek budget via Coolblue van € 850,-



Enthousiast geworden?

Dan ontvangen wij graag je motivatie en 
curriculum vitae via jobs@nyenrode.nl.

Voor vragen over deze vacature kun je contact 
opnemen met Tom Smits, Business Director: 
t.smits@nyenrode.nl of via: 070 – 427 66 55.

SPO-Nyenrode
WTC The Hague
Prinses Margrietplantsoen 90
2595 BR Den Haag
www.spo.nl

mailto:jobs@nyenrode.nl
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