
 WORD JIJ ONZE NIEUWE  

TOETSONTWIKKELAAR REKENEN/WISKUNDE? (WERVINGSRESERVE)  

OVER DIABE BV 

DiaBe BV is een jong en dynamisch uitgeverijbedrijf met een vernieuwende blik op onder-

wijs, dat zich sterk ontwikkelt op het gebied van digitale volgtoetsen (leerlingvolgsysteem) 

en innovatief aanvullend lesmateriaal voor het basis- en secundair onderwijs.  

Iedere leerling laten groeien, voor minder doen we het niet en daar zetten wij ons dagelijks 

met veel passie voor in.  Met onze educatieve uitgaven dragen we bij aan een positief  

leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een  

professionele cultuur op school.  

Voor de ontwikkeling van rekentoetsen wil DiaBe BV externe vakspecialisten inschakelen 

(freelance of in dienst, uren te bespreken). 

WIE BEN JIJ?  

• Je bent vertrouwd met / hebt een diepgaande en actuele kennis 
van eindtermen en leerplannen voor rekenen/wiskunde in het 
basis- en/of secundair onderwijs. 

• Je hebt een sterke affiniteit met het onderwijs of bent bereid je 
hierin helemaal in te verdiepen. Ervaring in het onderwijs als 
leerkracht is een plus.  

• Jij werkt resultaat- en doelgericht volgens procedures en 
(vooropgestelde) kwaliteitseisen.  

• Je hebt oog voor detail. 

• Je wordt gemotiveerd door strakke deadlines. 

• Je bent ICT-vaardig en bereid je in te werken in verschillende 
interne databases en software.  

• Je kunt zelfstandig werken en beschikt over de nodige portie 
doorzettingsvermogen.  

• Je beschikt (minimaal) over een bachelordiploma.  

• Je staat achter de visie van DiaBe BV.  

WAT GA JE DOEN?  
• Je zorgt voor contentontwikkeling voor toetsen aansluitend bij de 

doelgroep (basis- en/of secundair onderwijs) en de specificaties 
van productmanagement.  

• Waar nodig coördineer je de contentontwikkeling, stuurt 
auteurspanels aan, redigeert, reviseert en stelt content vast.  

• Je schakelt tussen de deskundigen op het gebied van toetsinhoud 
en psychometrie stelt zo hoogkwalitatieve toetsen samen op 
basis van geleverde input.  

• Je werkt nauw samen met de productmanagers en de 
projectassistenten (via digitale samenwerking).  

• Je verwerkt de gemaakte content in de nodige databases. 

• Je draagt bij aan de externe verantwoordingen van de 
toetsuitgaven.  

• Je draagt bij aan het ontwikkelingsonderzoek van de toetsen met 
marktbevragingen, voorbereidend onderzoek … en stelt zo onder 
andere het concept en de kwaliteitseisen vast (voor de toetsen 
voor het secundair onderwijs). 

• Je ondersteunt andere afdelingen of projecten.  WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 

Indien je een positieve sollicitatie doorloopt, voegen we je toe aan 
onze wervingsreserve. We contacteren je dan zodra er een positie 
beschikbaar is. De aard van die positie zal afhangen van het verloop 
van het project, evenals de wensen van de geschikte kandidaat.  

• Je bent vast in dienst voor 1 jaar voor 40% tot 100% (met 
mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van toekomstige 
projecten). Je krijgt:  

 marktconform loon (incl. sectorale legale voordelen); 

 aantrekkelijke vakantieregeling (pro rata): 30 dagen + tot 5 
extra vakantiedagen (uitbreiding met ADV-dagen mogelijk); 

 laptop van de zaak; 

 mogelijkheid tot hybride werken. 

Of je gaat aan de slag als freelancer voor 2 tot 3 werkdagen per 
week gedurende de duur van het project (6 maanden tot 1 jaar) 
(met mogelijkheid tot uitbreiding en/of verlenging, afhankelijk 
van de beschikbaarheid van extra projecten). Je krijgt: 

 een vaste vergoeding; 

 terugbetaling van vervoerskosten voor vergaderingen op 

kantoor. 

• Je komt terecht in een gemoedelijke en persoonlijke werksfeer 
en in een hecht team. 

HOE SOLLICITEREN?  
Solliciteer zo snel mogelijk door je cv en een motivatiebrief te 
sturen naar jolijn.sonnaert@diabe.be.  

Kandidaten die weerhouden zijn, worden uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. Zodra het project loopt en er een positie 
beschikbaar is, worden de geselecteerde kandidaten 
gecontacteerd om de positie in te vullen. 

mailto:jolijn.sonnaert@diabe.be

