
Docentondersteuner Blended Learning – Educate-it 
 

  
Educate-it 

Educate-it is het onderwijsinnovatieprogramma van de Universiteit Utrecht 
(directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek) dat docenten en studenten helpt 
hun onderwijs te versterken o.a. door de inzet van blended learning tools. Deze 

online tools kunnen docenten bijvoorbeeld gebruiken om  meer verdieping aan 
te brengen in het onderwijs of hun onderwijs interactiever vorm te geven. Kijk 

vooral eens rond op de site om te zien wat voor tools wij allemaal aanbieden! 
Door docenten zowel praktisch als didactisch te ondersteunen bij gebruik van 
tools, draagt Educate-it bij aan de onderwijskwaliteit op de UU. Voor de 

aanvulling van ons team van docentondersteuners die gezamenlijk zorgen voor 
de praktische ondersteuning van onze docenten, zoeken wij een: 

 
Docentondersteuner Blended Learning 

(6 tot 12 uur per week) 

 
Werkzaamheden 

• Ondersteunen van universitair docenten en studenten bij de inzet van de 
blended learning tools; 

• Bemensen van de balie van Educate-it: met name telefonisch en per e-
mail beantwoorden van vragen van zowel docent als student;  

• Ondersteunen van docenten en studenten bij het gebruik van de Do It 
Yourself-studio; 

• Ondersteunen van onze onderwijskundige medewerkers: zowel 
docentcontact als presenteren van de tools; 

• Meeschrijven aan handleidingen voor de tools.  

 
Ben jij: 
Een student die op zoek is naar een inhoudelijk interessante bijbaan en heb jij 

snel inzicht in de praktische invulling van software? Kun je dat ook nog eens 
goed communiceren naar een docent en heb jij een creatieve geest die proactief 

zoekt naar oplossing en mogelijkheden, zodat bij jou altijd alles kan? Houd je 
daarnaast van verantwoordelijkheid en sta jij je mannetje (m/v) in een 
presentatie? Wacht dan niet langer en solliciteer naar deze functie bij Educate-it. 

Je zult gaan werken in een team van docentondersteuners en zult werken op 
basis van je eigen beschikbaarheid: prima te combineren dus met je studie! 

 
Wij bieden: 

• Een 0-uren contract voor de duur van een jaar.  
• Flexibele invulling van jouw uren, maar bij voorkeur tussen de 6 en 12 uur 

beschikbaarheid per week. 
• Een salaris van €11,25 bruto per uur.   

 
Ben je enthousiast? 

Stuur voor 7 januari je motivatie en CV naar Annet van der Riet 
(a.c.vanderriet@uu.nl). Voor vragen kun je ook via dit mailadres contact 
opnemen.  

 
Meer informatie over Educate-it vind je op: https://educate-it.uu.nl/ 
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