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Programmamanager opleiding arbeidsdeskundige  
(32 uur / week) 

 
 

• Wil je graag een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
arbeidsdeskundigen?  

• Ben je communicatief vaardig en pak je net zo makkelijk de telefoon om even 
bij te praten of (potentiële) klanten te woord te staan? 

• Vind je belangrijk om te zorgen dat de opleiding aansluit bij de praktijk?  
• Vind je het leuk om met studenten en docenten contacten te onderhouden? 
• Werk je zelfsturend maar wel in goede afstemming?  
• Werk je het liefst vanuit eigen verantwoordelijkheid en dus ook voor de 

uitkomsten die je realiseert met je werk? 
• Ben je beschikbaar voor 32 uur per week? 

 
Solliciteer dan op deze functie of neem contact op met Geriët van de Vis 

tel: 06-81089782 / e-mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl 
 
 
Jouw werkzaamheden 
 
Als programmamanager is het je belangrijkste taak om studenten succesvol op 
te leiden tot kwalitatief goede arbeidsdeskundigen. Jij bent verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van de competenties van docenten en studenten. Daarbij kan je 
– samen met je docententeam - zelf invulling geven aan de ontwikkeling van het 
lesprogramma, zodat dit aansluit bij de praktijk en vraag vanuit de markt.  
 
Je focus ligt hierbij op de volgende vragen 

• Hoe kan ik de opleiding laten aansluiten bij de vragen vanuit de markt? 
• Hoe verzorg ik een kwalitatief goede opleiding waarbij zowel de docent als 

student optimaal tot ontwikkeling komt? 
• Waar liggen de groeimogelijkheden voor IVA Opleidingen?   

 

Als programmamanager pak je de regie en ben je het aanspreekpunt voor 
studenten, docenten en de interne organisatie. Zo voer je gesprekken, geef je 
lessen en ontwerp en evalueer je de leerlijnen en lesmaterialen. Ook ben je 
verantwoordelijk voor het borgen van kwaliteit, zodat – naast een optimale audit -  
goede professionals worden opgeleid.  

Je bent een netwerker en houdt contact met diverse partijen in het werkveld. In 
samenspraak met de directeur denk je mee over nieuwe kansen en 
mogelijkheden.  

Je werkt in een dynamische omgeving: je bent dan ook uitstekend in staat om de 
juiste prioriteiten te stellen, zodat alle taken op juiste wijze en het juiste moment 
zijn afgerond.   
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Over IVA Opleidingen 
 

IVA Opleidingen is een dynamische opleider voor arbeidsdeskundigen en 
casemanagers met locaties in Utrecht, Zwolle en Den Bosch. IVA Opleiding laat 
zich kenmerken als een lerende organisatie. Zowel de ontwikkeling van de 
organisatie, de persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van lesprogramma’s 
en haar docenten en studenten staan continue centraal. IVA Opleidingen heeft 
als waarden: 

• Werken vanuit visie en doelen 
• Klantgericht en niet klant gezwicht werken 
• Autonoom en georganiseerd 
• Accuraat 
• Oplossingsgericht:  

Oplossen om het probleem de volgende keer te voorkomen 

De kracht van IVA Opleidingen laat zich omschrijven als innovatief, dynamisch 
met een focus op ontwikkeling. 

 

IVA Opleidingen is marktleider op het gebied van opleidingen voor 
arbeidsdeskundigen en casemanagers. IVA Opleidingen bestaat uit een directeur, 
twee programmamanagers (arbeidsdeskundige en casemanager – beiden nu 
vacant - ), twee opleidingscoördinatoren en een team van ZZP-docenten. 
Iedereen werkt vanuit de visie om een kwalitatief goede opleiding te zijn, die 
mensen opleidt tot het uitvoeren van arbeidsdeskundig leiderschap of waarde 
gedreven casemanagement. Dit doen we met passie en plezier.  

 

Voor jou. 
 

• Jaarcontract  
• 30 vakantiedagen  

(bij fulltime dienstverband) 
• Energiek team in een groeiende 

organisatie 
• Zelfsturende lerende organisatie 
• Flexibel thuis en op locatie 

werken 
• Salaris afhankelijk van ervaring 

minimaal € 3.500,- en maximaal 
€ 5.100,- (fulltime) 

Van jou. 
 

• Diploma arbeidsdeskundige  
• Opleiding- of didactische 

achtergrond is een pré 
• 32 uur beschikbaar 
• Klant-, mens- en resultaatgericht 
• Teamspeler en een verbinder 
• Communicatief sterk, zowel 

schriftelijk als telefonisch 

 
Solliciteren? Neem contact op met Geriët van de Vis of stuur een mail naar: 

tel: 06-81089782 / e-mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl 
 


