
 

 

 

 

Vacature:  

Jobstudent Nederlands/communicatiewetenschappen 
 

Over 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 

school.  

 

De opdracht 

We hebben twee verschillende opdrachten: 

 

Oefenmateriaal invoeren op het digitale oefenplatform GROEI 

Inhoud: 

• Je voert materiaal in Word in op het digitale oefenplatform GROEI. Je werkt daarvoor in de 
internetbrowser op de website van Capisj. 

• Je kiest de passende oefenvorm bij de oefening, bv. een invulvraag, een verbindingsoefening 
of een meerkeuzeoefening. Soms moet je hier wat creatief in zijn, aangezien de 
oefenvormen beperkt zijn. Je zult je goed (en snel) in deze oefenvormen moeten inwerken. 

• Je laadt hulpkaarten op en maakt links naar deze externe documenten in de oefeningen. 

• Je zorgt dat de opmaak van de oefeningen overeenkomt met het al bestaande materiaal. 

• Je zorgt dat de juiste instellingen zijn ingeschakeld bij elke oefening. 

Functie-eisen en competenties: 

• Je hebt oog voor detail. 

• Je bent vaardig met computers. 

• Je kunt zelfstandig werken, maar wacht niet te lang om vragen te stellen wanneer je aan iets 

twijfelt. 

• Je bent student taal- en letterkunde (Nederlands), toegepaste taalkunde, lerarenopleiding 

Nederlands, communicatiewetenschappen of hebt vergelijkbare vaardigheden en kennis. 

• Je beheerst het Nederlands perfect. 

Praktisch: 

• 2 werkdagen per week (8-16u30), van 3 tot 28 mei (in totaal dus 8 werkdagen) 

• Vermoedelijk zal thuiswerk nog steeds de norm zijn. Je zult daarom van thuis uit werken, op 
je eigen computer.  

• Stuur je cv met motivatie voor 11 april naar jolijn.sonnaert@diabe.be. 
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Een bordpresentatie en oplossleutel bij Route, handboek Nederlands (voor de eerste graad) maken 

Inhoud: 

• de oplossleutel: Je voert de oplossingen van het handboek in op de pdf van de herdruk. In de 
meeste gevallen kopieer je de oplossingen uit de eerste druk. Af en toe moet je de oplossing 
aanpassen/verbeteren. 

• de bordpresentatie: 
o Je maakt met printscreens van de pdf van het boek een presentatie in PowerPoint, 

waarop je de oplossingen laat verschijnen. 
o Je zorgt dat je presentatie dezelfde opmaak en onderdelen heeft als het voorbeeld. 

Functie-eisen en competenties: 

• Je hebt oog voor detail. 

• Je bent vaardig met computers, PowerPoint en Adobe. 

• Je kunt zelfstandig werken, maar wacht niet te lang om vragen te stellen wanneer je aan iets 

twijfelt. 

• Je bent student taal- en letterkunde (Nederlands), toegepaste taalkunde, lerarenopleiding 

Nederlands of hebt vergelijkbare vaardigheden en kennis. 

• Je beheerst het Nederlands perfect en hebt ook theoretische kennis van de Nederlandse taal. 

Praktisch: 

• 5 werkdagen per week (8u30-16u30), van 5 tot 30 juli (in totaal dus 20 werkdagen) 

• 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. 

• Stuur je cv met motivatie voor 18 april naar jolijn.sonnaert@diabe.be. 
 
 

Wil jij aan de slag bij DiaBe?  

Vermeld in je sollicitatie duidelijk voor welke opdracht je solliciteert. (Je kunt gerust ook voor beide 
solliciteren.) Kandidaten worden uitgenodigd voor een digitaal sollicitatiegesprek. 

 

Neem voor vragen of sollicitaties contact op met Jolijn Sonnaert - Productmanager: 

jolijn.sonnaert@diabe.be  

Boulevardstraat 2A  | 3010 Leuven 
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