
 

WORD JIJ ONZE NIEUWE  

data-analist? (32u) 

Om het onderzoeksteam verder te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een data-analist. Je gaat aan de slag met de 

data van het leerlingvolgsysteem om het zo actueel mogelijk te houden en werkt actief mee aan de onderzoeken 

naar verbeteringen en uitbreidingen van de volgtoetsen. 

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 leer-

klimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professio-

nele cultuur op school. 

WIE BEN JIJ?  

• Je hebt een masterdiploma en je opleiding kende een 
sterke focus op statistiek en kwantitatief onderzoek.  

• Je hebt kennis van itemresponsetheorie. 

• Je hebt kennis en ervaring met het werken in R, of even-
tueel met Python. 

• Affiniteit met onderwijs(onderzoek) is een plus.  

• Je bent nieuwsgierig, pragmatisch, kritisch, nauwkeurig, 
resultaatgericht en wordt gelukkig van puzzelen met data. 

• Je kan goed zelfstandig werken en zoekt dingen zelf graag 
uit, maar je durft op tijd de juiste vragen te stellen. 

• Je bent een uitstekende planner en maakt grote projecten 
snel concreet. 

WAT GA JE DOEN?  

• Je voert onderzoek uit naar de psychometrische kwaliteit 
van de volgtoetsen. Daarbij zorg je onder andere voor:  

 onderzoeksopzet (afname- en steekproefdesign); 

 data-analyse; 

 advisering over samenstelling en aanpassing van de 
toetsen; 

 normeringsonderzoek; 

 verzorgen van documentatie (handleiding/
verantwoording). 

• Je werkt hiervoor nauw samen met de collega’s in België 
en Nederland.  

• Je werkt samen met de productmanagers projectplan-
ningen uit en bewaakt jouw aandeel in die planningen 
nauwkeurig.  

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 

• Een gemoedelijke en persoonlijke werksfeer in een hecht 
team 

• Een marktconform loon (incl. sectorale legale voordelen) 

• Een aantrekkelijke vakantieregeling (pro rata): 30 dagen + 
5 extra vakantiedagen (+ uitbreiding met ADV-dagen mo-
gelijk) 

• Een laptop van de zaak 

• De mogelijkheid tot hybride werken 

• Een contract voor 80% (32u) gedurende 1 jaar, met mo-
gelijkheid tot verlenging 

HOE NU VERDER?  

Solliciteer voor 23 april door je cv en motivatiebrief te 
sturen naar marijn.albers@diataal.nl. Kandidaten die 
weerhouden zijn, worden uitgenodigd voor een sollicitatie-
gesprek op het kantoor te Leuven. 

Opgelet: wacht bij interesse niet tot aan de 
sollicitatiedeadline. Bij het vinden van een geschikte 
kandidaat kan de vacature vroegtijdig worden afgesloten. 
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