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Vacature: Educatief redacteur/contentmanager Nederlands   
• Aantal uren: voltijds (38 uren), onmiddellijke indiensttreding 
• Niveau: minimaal educatieve bachelor (min. optie Nederlands)  
• Overig: affiniteit met onderwijs en ICT 
• Ervaring: minimaal twee jaar ervaring met onderwijs of aantoonbare ervaring 

 

Over DiaBe BV 

DiaBe is een jonge en dynamische uitgeverij met een vernieuwende blik op onderwijs, die zich sterk 
ontwikkelt op het gebied van digitale volgtoetsen (leerlingvolgsysteem) en 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.  

 

Jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden  

Wegens een toenemende belangstelling in het Dia-leerlingvolgsysteem en aanvullende leermiddelen 
voor Nederlands (en Engels) zoeken we een educatief redacteur/contentmanager die in co-creatie 
met scholen, onderwijspartners en educatieve auteurs hoogkwalitatieve (online) lesmaterialen 
ontwikkelt.  

Je takenpakket bij DiaBe ziet er onder meer als volgt uit: 

• Als redacteur werk je mee aan vernieuwende concepten die de taalontwikkeling bij jongeren 
stimuleren. Je ontwikkelt leerzaam en boeiend (online) lesmateriaal, kwaliteitsvol 
evaluatiemateriaal en duidelijke didactische lesfiches voor de leerkracht. 

• Als contentmanager bewaak je de planning en deadlines van de projecten en voorzie je het 
werk van andere auteurs van feedback. Ook werk je alle materialen tot in de kleinste puntjes 
af en zorg je voor het beschikbaar maken van het (online) lesmateriaal. 

• Je redigeert/(her)schrijft teksten en oefenmaterialen. 
• Je denkt mee na over vernieuwende concepten en didactiek die je verder concretiseert. 
• Je ondersteunt waar mogelijk andere afdelingen bij voorkomende werkzaamheden. 

 
Je werkt in nauw overleg met de uitgever en productmanager. 
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Wie ben jij?  

• Je beschikt (minimaal) over een bachelordiploma (in secundair onderwijs, toegepaste 
taalkunde of taal- en letterkunde met optie Nederlands) of hebt vergelijkbare aantoonbare 
werkervaring. 

• Je beheerst het Nederlands perfect (zowel schriftelijk als mondeling) en hebt oog voor detail 
(kennis van het Engels of andere talen is een plus); 

• Je hebt een uitstekende pen en kunt een didactische vertaalslag van de leerdoelen 
Nederlands in het (secundair) onderwijs maken; 

• Je bent creatief en hebt voeling met de leefwereld van jongeren (in het secundair onderwijs). 
• Je bent vaardig in het beoordelen van tekstniveaus en (toets)opgaven;  
• Je bent aantoonbaar bekwaam in het werken met referentieniveaus taal;  
• Recente lesgeefervaring bij het vak Nederlands (en Engels) in de eerste/tweede graad van 

het secundair onderwijs is een pluspunt; 
 

• Je kunt en durft op een positief-kritische manier feedback (te) geven en kunt met feedback 
omgaan;  

• Je bent een uitstekende planner en kunt zelfstandig werken; 
• Je kunt vlot omgaan met tekstverwerkende software en digitale leermiddelen;  

 

Wat krijg je ervoor terug? 

• Je hebt contact met onze scholen en educatieve auteurs waardoor je met het ontwikkelen 
van mooi, uitdagend kwalitatief lesmateriaal echt kunt bijdragen tot ons gemeenschappelijke 
doel: leraren richting geven om iedere leerling te laten groeien. 

• Een fijne, persoonlijke werkomgeving in de omgeving van Tiensepoort in Leuven op minder 
dan 5 min. fietsafstand/ ca. 10 min wandelafstand van Leuven Station. We zijn een relatief 
klein bedrijf waardoor je rechtstreeks contact met je collega’s hebt. De sfeer is gemoedelijk 
en persoonlijk. (Tijdens corona-tijd ben je bereid om van thuis uit te werken.) 

• Marktconform loon (incl. sectorale legale voordelen) 
• Voltijdse, tijdelijke aanstelling voor een jaar (mogelijkheid tot verlenging of optie vast, te 

bepalen) 

 

Wil jij aan de slag bij DiaBe?  

• Solliciteer dan voor 1 maart 2021 door je CV en een motivatiebrief te sturen naar 
jonathan.delestinne@diabe.be/ +32474 74 33 10.  

• Kandidaten die weerhouden zijn, worden uitgenodigd voor een online sollicitatiegesprek.  
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