
VacatureConceptontwikkelaar/
Teamleider Opleidingen

Wordt het KAD jouw nieuwe uitdaging?
Het KAD staat bekend als hét kenniscentrum op het gebied van dierplagen in Nederland.  

Bedrijven, overheden, plaagdierbeheersers en particulieren kunnen bij het KAD terecht voor 
onafhankelijk advies en opleidingen. Het KAD werkt volgens de Integrated Pest Management 
(IPM)-strategie waarbij preventie of verantwoorde toepassing van biociden voorop staat. Het KAD 
is gevestigd in de universiteitsstad Wageningen en is zowel met openbaar vervoer als met de 
auto goed te bereiken. Het KAD is landelijk de grootste aanbieder van opleidingen op het gebied 
van plaagdierbeheersing. Jaarlijks leidt het KAD ruim honderd mensen op tot professioneel 
plaagdierbeheerser en voor verdere verdieping is er voor professionals keuze uit ruim twintig 
lesdagen en cursussen. Het KAD wil deze positie verstevigen door haar onderwijsaanbod verder te 
vernieuwen en de kwaliteit te optimaliseren.

Voor de afdeling Opleidingen zijn we op zoek naar een conceptontwikkelaar/teamleider (36-40 
uur per week). Je draagt bij aan de ontwikkeling van het curriculum van plaagdierbeheersers 
en vernieuwing van het lesaanbod, zoals de basisopleiding tot plaagdierbeheerser (BT), 
nascholingen, trainingen en cursussen. Je bent een doorpakker, hebt een vlotte pen, 
bent kwaliteitsbewust en weet goed om te gaan met verschillende belangen. Soms geef je 
presentaties voor klanten of les aan cursisten over plaagdieren. Als teamleider van de afdeling 
Opleidingen ben je verantwoordelijk voor het opstellen van afdelingsplannen en het aansturen van 
de werkzaamheden van Opleidingen. Je zorgt voor de afstemming en samenwerking met andere 
afdelingen binnen het KAD en de externe stakeholders.

Deze functie bij het KAD biedt:
• een bruto maandsalaris tussen € 3.100,- (aanloopschaal 10) en € 5.479,- (schaal 11) bij een
              fulltime dienstverband;
• een goed geregeld pensioen;
• flexibele werktijden;
• een jaarcontract met de intentie om dit na een jaar voor onbepaalde tijd te verlengen. 

De ideale kandidaat voor deze vacature bij het KAD brengt mee:
• hbo/wo werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting onderwijskunde of 
 onderwijswetenschappen;
• kennis van en ervaring met onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Ervaring met 
 lesgeven is een pré;
• leidinggevende ervaring of de motivatie om in de rol van teamleider te groeien; 
• een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• affiniteit met biologie, preventie van dierplagen en Integrated Pest Management (IPM); 
• ervaring met het geven van presentaties; 
• een rijbewijs B.

Solliciteren? 
Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar: Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)
t.a.v. Monique Bergevoet, Nudepark 145, 6702 DZ Wageningen. 
Of per e-mail: mbergevoet@kad.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Monique Bergevoet: (0317) 41 96 60.
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