
 
 

Educatief auteur Nederlands met onderwijservaring  
of onderwijzer met passie voor taal 

(in opdracht van DiaBe) 

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 positief leerklimaat, onderwijs dat 

aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op de school.  

De functie  

Voor het ontwikkelen van hoogkwalitatief lesmateriaal voor Nederlands voor het secundair onderwijs 

(tweede graad) zoeken wij educatieve auteurs. Als auteur ontwikkel je leerzaam en boeiend 

lesmateriaal voor jongeren, kwaliteitsvol evaluatiemateriaal en duidelijke didactische lesfiches voor de 

leerkracht. Je werkt in nauw overleg met de andere auteurs, de uitgever en de productmanager.  

De opdracht 

Samen met de andere auteurs werk je aan een kernmethode voor Nederlands in de tweede graad aso, 

tso en kso. Je bouwt verder op de methode voor de eerste graad: Route. Je ontwikkelt een module 

rond een specifiek thema. Hierbij maak je ook lesfiches, evaluatiemateriaal, verbredingsopdrachten, 

communicatieve opdrachten, hulpkaarten … Je volgt hierbij nauwgezet de leerdoelen van de 

verschillende onderwijskoepels en de vooropgestelde leerlijn. 

Concreet verwachten wij het volgende: 

• Je neemt deel aan een korte opleiding (halve dag) in ons kantoor in Leuven. 

• Je werkt je in in onze filosofie en maakt je bekend met ons materiaal. 

• Je werkt individueel een module uit met bijhorend materiaal en stemt deze af op het werk van 

de andere auteurs.  

• Je voorziet het werk van een andere auteur van feedback en verwerkt ook de feedback op 

jouw materiaal. 

Functie-eisen en competenties  

• 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 en hebt oog voor detail. 

• Je hebt een uitstekende pen en kunt een didactische vertaalslag van de leerdoelen Nederlands 

in het secundair onderwijs maken. 

• Je bent vaardig in het beoordelen van tekstniveaus en (toets)opgaven. 

• Je bent bekwaam in het differentiëren voor verschillende niveaus en noden. 

• Je kunt met feedback omgaan en deze gepast verwerken. 

• Je bent creatief en hebt voeling met de leefwereld van jongeren in het secundair onderwijs. 

• Recente lesgeefervaring bij het vak Nederlands in de tweede graad van het secundair 

onderwijs is een pluspunt. 

https://www.diatoetsen.be/leermiddelen/leermethode-route/


 
 

Praktische informatie  

• Je begint zo snel mogelijk. 

• Het project wordt afgerond in juni 2021. Je blijft beschikbaar voor na-ontwikkeling tot eind 

2021. 

• De drukste periode is de schrijfperiode (t.e.m. januari 2021), waarin je niet meer dan 1 dag 

per week aan het project zal moeten besteden. 

• Je werkt als auteur in opdracht van Uitgeverij DiaBe en wordt vergoed op basis van royalty’s.  

• Stuur je cv met motivatie en aantoonbare ervaring zo snel mogelijk naar 

jolijn.sonnaert@diabe.be. 

• Kandidaten worden telefonisch gecontacteerd.  

Neem voor vragen of sollicitaties contact op met Jolijn Sonnaert. 

jolijn.sonnaert@diabe.be    |  +32 16 77 99 42 
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