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Brainstud

Brainstud draagt effectief kennis over van a tot z. Is zowel producent als uitgever van digitale 
leermiddelen voor onderwijs en bedrijfsleven. 


Taken & verantwoordelijkheden

- Project (veelal ontwikkelen van e-learnings, evt. ook animaties) van a tot z begeleiden. - 

Ontwikkelen e-learning:

○ Gesprekken met klanten voeren: doorvragen, vraag achter vraag zien, behoeften, 

wensen en mogelijkheden van de klant(vraag) helder krijgen, overtuigen

○ Scripten: inhoudelijk verhaal maken

○ Opleidingsplan maken

○ Verantwoording van e-learning en plan uitwerken

○ Research doen, analyseren van inhoud

○ Schrijven

○ Storyboard maken, visualisatie van project maken

○ Juiste (visuele) middelen bij doel en inhoud kiezen 
○ Afstemmen met klanten en andere disciplines binnen Brainstud	  

- Eindverantwoordelijk voor een inhoudelijk goed en mooi vormgegeven eindproduct, dat 
aansluit bij de vraag van de klant:


○ Inhoud van product (kenniscomponent) komt goed tot zijn recht

○ Onderwijskundig kloppend product (middel dient doel, didactisch sterk, leren van 

deelnemer wordt gestimuleerd) 
○ Motiverend en inspirerend product 

○ Mooi vormgegeven, anno 2018


- Eindverantwoordelijk voor een tevreden klant die jou en Brainstud aanbeveelt bij collega’s 

- Klant en collega’s meenemen in proces, samenwerken met veel verschillende (creatieve) 

disciplines.

- Mogelijk naast ontwikkelen van e-learnings of animaties (in de toekomst) ook andere, 

nieuwe projecten leiden.


Vaardigheden 
- Communicatief en sociaal sterk (doorvragen, spiegelen, inlevingsvermogen, draagvlak 

creëren)

- Sterk analytisch denkvermogen, kritisch denken

- Projectmatig sterk, snel kunnen schakelen

- Overtuigingskracht

- Sterk zelflerend vermogen

- Snel dingen oppakken en zelfstandig kunnen werken


Kenmerken & eigenschappen 
- Oprechte interesse in/nieuwsgierig naar (bijna) alles
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- Niet aardig gevonden willen worden, maar wel leuk zijn, wanneer nodig impopulair durven 
zijn, als dat de kwaliteit ten goede komt


-  ‘Leren’ kennen van a to z: weten wat leren inhoudt, wat mensen motiveert om te leren en 
hoe verschillende doelgroepen leert/tot leren komt 


- Leergierig

- Zelfvertrouwen hebben, sterke persoonlijkheid, ruggengraat tonen

- Geen genoegen nemen met eerste reactie van iemand. Verder kijken. - Leuk vinden om de 

touwtjes in handen te hebben

- Van aanpakken weten, pragmatisch te werk gaan, nuchter zijn

- Energiek

- Teamspeler

- Open mindset en enthousiast te maken voor nieuwe ideeën


Persoonlijkheidsprofiel 
De persoon heeft een (enigszins tegenstrijdige) 
combinatie in van ‘influence’ en ‘conscientiousness’. 
Wellicht zou je in eerste instantie voor een 
projectleider/regisseur denken dat ‘dominance’ het 
meest past, maar als ik jullie beluister zit daar niet de 
passende persoonlijkheid. De persoon waar 
Brainstud naar op zoek is heeft de ‘softe kant’ van 
leren, inlevingsvermogen, communicatief sterk, etc. 
gecombineerd met ‘harde kant’ van inhoudelijke 
expertise, analytisch denkvermogen, gedegen werk 
leveren. 


Juist hierdoor zal de persoon een ‘autoriteit’ kunnen 
zijn in het werk. Vanuit inhoud en persoonlijkheid, niet 
vanuit dominantie. Wellicht is het aspect 
zelfverzekerdheid niet iets dat eraf moet spatten, 
meer een gezonde onverstoordheid die maakt dat je 
je echt op de inhoud kan focussen, maar wel vanuit 
een sociale inslag.


Tijdens het selectieproces vragen wij kandidaten een persoonlijkheidsprofiel aan te leveren. Ze 
kunnen op de website: understandmyself.com een persoonlijkheidsprofiel via hun eigen account. 
Wij hebben hiervoor vouchers beschikbaar (klik hier). 


Ervaring & niveau

- WO werk- en denkniveau

- Nederlands en Engelse taalbeheersing: beide uitstekend (bij voorkeur moedertaal)

- Onderwijskundige of opleidingskundige achtergrond is een pré.

- Levenservaring is mooi, werkervaring is niet per se nodig. Leergierig en nieuwsgierig zijn 

des te meer!

- Vers van je studie, waar je waarschijnlijk in de studentenraad zat, je 

groepsvertegenwoordiger was of mee deed aan extra programma’s. Omdat je invloed wil 
uitoefenen, betrokken bent.


- Affiniteit met media & vormgeving, specifieke ervaring is niet van belang (wel handig)


Mogelijke aansluitende studies & minoren

- Onderwijskunde (WO)
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https://docs.google.com/document/d/1-ueZMlA42KlX4mPVmrWiomi0BWEoYboanDK_WPYm7qE/edit?usp=sharing


- Opleidingskunde (HBO: HAN)

- Psychologie (WO)

- Filosofie (WO) evt. ook als minor of bijvak

- Communicatie (WO)

- Engelstalige/tweetalige studies in bovenstaande vakgebieden zijn pré


Wat biedt Brainstud

- Flexibel werken: werk waar en wanneer je wilt. Kijk wat past bij jouw werkstijl, als het werk 

maar af is

- Frisse, jong bedrijf met torenhoge ambities dat jouw persoonlijke ontwikkeling belangrijk 

vindt

- Werk- én leeromgeving: je krijgt de ruimte om jezelf in de breedte en diepte te ontwikkelen 

en binnen en buiten je comfortzone te leren

- Doorgroeimogelijkheden binnen bedrijf (bijv. leiding geven)

- OV abonnement, iphone, macbook
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