
 

Onderwijsadviseur (freelance) 

DiaBe BV 

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

uit het onderwijs. Diataal België (Uitgeverij DiaBe) geeft vanuit dezelfde visie Diatoetsen en 

aanvullende leermiddelen uit. Met een vernieuwde blik op het toetsen en aanvullende leermiddelen, 

helpen we leerlingen zodat ze kunnen groeien om verder te komen. Met de Diatoetsen dragen we bij 

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

professionele cultuur op school.  

De functie  

Je bezoekt scholen in Antwerpen, Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant om de Diatoetsen en 

onze leermiddelen voor te stellen aan mogelijke nieuwe klanten. Verder begeleid je onze klanten met 

het implementeren van ons volgsysteem in de dagelijkse lespraktijk op school-, klas- en leerlingniveau. 

Je ondersteunt teams met het interpreteren en analyseren van de toetsresultaten en verstrekt 

onderwijsadvies voor mogelijke vervolgtrajecten. Bovendien verzorg je samen met het DiaBe-team 

(onderwijs)beurzen. 

Concreet verwachten wij het volgende: 

• Je volgt onze opleiding en werkt je in in de producten en visie van DiaBe. 

• Je zorgt dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen bij DiaBe. 

• Je geeft infosessies, productpresentaties en workshops in naam van DiaBe. 

• Je bezoekt hiervoor verschillende scholen, zowel tijdens als na de schooluren. De afspraken 

worden vastgelegd door DiaBe in overeenstemming met jou. 

Functie-eisen en competenties 

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als lesgever in het secundair onderwijs, bij voorkeur voor het 

vak Nederlands. 

• Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden, kan boeiend presenteren en hebt 

een luisterend oor. 

• Je hebt een commerciële attitude.  

• Je beheerst het Nederlands perfect (zowel schriftelijk als mondeling). 

• Je bent vaardig met computers. 

• Je staat achter onze visie op onderwijs en bent bereid om je in onze producten te verdiepen.  

• Je bent op de hoogte van de meest recente lespraktijken. 

• Je bent een goede organisator, stipt en klantvriendelijk.  

• Ondanks het feit dat je zelfstandig kunt werken, ben je een teamspeler.  

• Je bent flexibel wat betreft beschikbaarheid. 

• Je beschikt over een eigen wagen en rijbewijs B.  

• Het beschikken over een netwerk in de onderwijswereld is een pluspunt.  



 
 

Wij bieden: 

• een contract op freelance basis. 

• Je krijgt een opleiding en je wordt voor Vlaanderen/Brussel een gecertificeerd nascholer van 

het volgsysteem Diatoetsen. 

• Je kunt na je opleiding meteen aan de slag en wordt permanent bijgeschoold. 

Praktische informatie 

• Je bent zo snel mogelijk beschikbaar: de opleiding volg je idealiter in maart 2020 zodat je 

inzetbaar bent vanaf april 2020.  

• Het aantal schoolbezoeken varieert van ongeveer 1 tot 4 per maand  

• Je blijft beschikbaar voor minstens 2 jaar. 

• Stuur je CV met motivatie en aantoonbare ervaring naar welkom@diabe.be voor 29 februari 

2020. 

• Kandidaten die weerhouden zijn, worden persoonlijk uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek 

op onderstaand adres. 

Voor vragen of sollicitaties, neem contact op met Karianne Binnard - Officemanager. 

karianne.binnard@diabe.be / +32 16 77 99 42  

Uitgeverij DiaBe - Boulevardstraat 2A  | 3010 Leuven 

mailto:welkom@diabe.be

