
 
 

 

Toetsconstructeurs Taal 
2-8 uur per week 

 

 

Diatoetsen 

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

het onderwijs. Diataal ontwikkelt vanuit dezelfde visie Dia-volgtoetsen voor taal en rekenen met 

aansluitend lees- en oefenmateriaal. Met de Dia-volgtoetsen dragen we bij aan een positief leerklimaat, 

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

 

De functie 

Voor het ontwikkelen van het Dia-LOVS voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5) in het primair onderwijs 

zoeken wij toetsconstructeurs voor de toetsen begrijpend lezen en luisteren.  

Als constructeur ontwikkelt u de fragmenten en/of de meerkeuzevragen, die aan de hand van een 

toetsmatrijs en toetswijzer worden opgesteld.  Ook voorziet u ontwikkelde fragmenten en vragen van 

andere constructeurs van feedback. Eens per zes weken komen de constructeurs bij elkaar om alle opgaven 

mondeling te bespreken en om het constructieproces door te nemen.    

 

Functie-eisen en competenties 

 Ervaring met lesgeven in begrijpend lezen in het PO (groep 3 en/of 4 en/of 5) is een pré. 

 U hebt aantoonbare affiniteit met het vak taal. 

 U kunt en durft op een positief kritische manier feedback te geven en kunt met feedback omgaan. 

 U bent op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van taal. 

 

Praktische informatie 

 Vanaf oktober 2018 

 Gemiddeld 2-8 uur per week. U wordt ingepland op basis van uw beschikbaarheid.  

 Eens per zes weken een bijeenkomst van 3-4 uur 

 De werkzaamheden worden op freelancecontractbasis uitgevoerd.  

 Wij vragen u een proefopdracht te maken, voordat wij u eventueel uitnodigen op gesprek. 

 

 

Sollicitatie/informatie 

Voor vragen kunt u terecht bij Femke van der Honing en Emma Verwaard (050 8200 120).  

Uw motivatiebrief en CV kunt u vóór 8 oktober opsturen naar: basisonderwijs@diatoetsen.nl  

De proefopdrachten worden verstuurd vanaf 15 oktober.  

 


