
 
 

 

 

vacature: toetsontwikkelaar/educatief auteur 
 

DiaBe (Diataal België) is op zoek naar panelleden die willen meewerken aan de ontwikkeling van 

nieuwe toetsen voor begrijpend lezen, woordenschat en taalbeschouwing.  

In augustus 2017 start een groot onderzoek om deze toetsen te vernieuwen en aan te passen aan het 

Vlaamse onderwijssysteem en de leerplannen voor Nederlands. Hiervoor moet nieuw 

(tekst)materiaal geselecteerd en beoordeeld worden en moeten vragen geschreven worden. Het is 

uiteraard erg belangrijk dat zowel de teksten als de vragen passen bij de verschillende 

onderwijsniveaus (1e en 2e jaar A/B-stroom t/m 4e jaar aso/bso/kso/tso). We kunnen daarbij uw 

inzicht vanuit de onderwijspraktijk goed gebruiken.  

Als u meewerkt, maakt u deel uit van een panel dat teksten aanlevert en beoordeelt. Ook 

construeert u vragen en beoordeelt u de vragen die door andere panelleden zijn geconstrueerd. Na 

de startbijeenkomst komt het panel op nader te bepalen overlegmomenten samen om de 

vorderingen te bespreken en de teksten in te delen naar onderwijsniveau.  

 

We vragen eerst uw medewerking voor september 2017 tot november/december 2017 voor het 

ontwikkelen van de Diateksttoets (begrijpend leestoets).  

Werkzaamheden 
- Teksten beoordelen op moeilijkheid en geschiktheid voor de doelgroep 
- Vragen bij teksten maken en beoordelen op moeilijkheid en juistheid 
- Authentieke teksten aanleveren die geschikt zijn voor opname in een tekstbegriptoets 
- Teksten en vragen bespreken op bijeenkomsten in Leuven/Gent 

 
 
Tijdsinvestering 

- ca. 50 uur aan werkzaamheden in de vermelde periode zoals hierboven omschreven, die u 
zelfstandig uitvoert tegen de afgesproken deadlines.  

- In de periode september 2017 – november/december 2017 komt u enkele malen samen voor 
scholing en overleg (te bepalen in overleg met de projectleider). 
 

 
Vergoeding 
De werkzaamheden worden op freelancecontractbasis uitgevoerd. Hierbij wordt een uurvergoeding 
van 35 euro bruto geboden. Reiskosten worden vergoed. Daarnaast bieden we nader te bepalen ‘in 
natura’ producten en diensten zoals een verdiepende workshop of advies bij toetsinterpretatie. 
 
Praktische informatie 
U maakt een proefopdracht die u ten laatste op 25 september 2017 inlevert op het vermelde 

mailadres. De nodige informatie ontvangt u spoedig na uw kandidatuurstelling.  

 
Ik doe mee! 

Wanneer u wilt deelnemen aan het panel of meer informatie wilt, neemt u contact op met Jo 

Delestinne, projectcoördinator SO bij Diatoetsen/ jodelestinne@diatoetsen.be / 0474 74 33 10 

mailto:jodelestinne@diatoetsen.be

