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Leuven, oktober 2020 

Taalheld Nederlands 

(jobstudent) 

DiaBe BV  

Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit het onderwijs. 

Uitgeverij DiaBe geeft vanuit deze visie Diatoetsen en aanvullende leermiddelen uit. Met een vernieuwde blik op het toetsen 

helpen we leerlingen zodat ze kunnen groeien om verder te komen. Met onze educatieve uitgaven dragen we bij aan een posi-

tief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op school.  

 

De opdracht 

Je hoofdtaak zal bestaan uit het nalezen van het manuscript voor een handboek voor Nederlands in de tweede graad secundair 
onderwijs. Je leest het niet enkel na op taal- en spelfouten, maar maakt ook de oefeningen, om na te gaan of de oplossingen 
kloppen.  

Afhankelijk van de snelheid waarmee je werkt, de noden van de uitgeverij en je eigen vaardigheden en sterktes, kunnen we je 
ook inschakelen voor:  

• het opmaken van tekstbestanden voor de digitale handleiding bij het handboek (in Word); 

• het invoeren van oefeningen op het digitale oefenplatform Capisj; 

• het ontwikkelen van extra oefen- en toetsmateriaal; 

• het ondersteunen van de algemene organisatie (bv. e-marketing en administratieve taken); 

• … 

 

Functie-eisen en competenties  

• Je bent student taal- en letterkunde (Nederlands), toegepaste taalkunde, volgt de lerarenopleiding Nederlands of hebt 

vergelijkbare vaardigheden en kennis. 

• De Nederlandse grammatica heeft geen geheimen voor jou. 

• Je beheerst het Nederlands perfect en hebt oog voor detail. 

• Je kunt individueel werken, maar aarzelt niet om vragen te stellen. 

• Ervaring in redactiewerk is een pluspunt. 

 

Praktische informatie  

• Je begint 1 februari (of indien mogelijk al in januari) en werkt gedurende 8 weken een minimum van 8u per week. (Uren 

en weken zijn eventueel uit te breiden.)  

• Stuur je cv met motivatie voor 20 november 2020 naar Jolijn Sonnaert. 

• Kandidaten worden uitgenodigd voor een digitaal sollicitatiegesprek. 

• We volgen steeds het meest recente advies van de regering omtrent telewerk. Indien mogelijk, werk je op kantoor in 

Leuven (Kessel-Lo). Je krijgt daar een eigen bureau met computer. Indien niet, werk je thuis. Je gebruikt daarvoor je eigen 

computer. 

Neem voor vragen of sollicitaties contact op met Jolijn Sonnaert - Productmanager: jolijn.sonnaert@diabe.be. 


