Cito is voor dit schooljaar (met start in januari 2015) dringend op zoek naar:
mbo-docenten Engels
Vanwege uitbreiding van constructiegroepen voor de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) Engels zoekt
Cito mbo-docenten Engels. Het betreft startmoment in januari 2015.

De ontwikkeling van de (pilot)examens voor het centraal ontwikkeld examen Engels in het mbo is in volle
gang. Aan de definitieve inhoud en vorm van het examen Engels wordt in de komende pilotjaren hard
gewerkt. In 2013 is het prototype ontwikkeld en Cito ontwikkelt nu het pre-pilot examen, dat in februari
2015 afgenomen wordt. Het College voor Examens heeft vooralsnog besloten dat het examen Engels
bestaat uit de onderdelen lezen en luisteren op niveau B1 van het Europees Referentiekader.
Werkzaamheden
Cito zoekt docenten Engels voor de constructiegroepen lezen en luisteren. Als constructiegroeplid zoekt u
voor de ontwikkeling van de pilotexamens programma’s voor kijk-luisteren of leesteksten en construeert
daarbij opgaven. Dit werk doet u grotendeels thuis en in samenwerking met collega’s in de
constructiegroep. De constructiegroep wordt begeleid door toetsdeskundigen van Cito en komt eens in de
vier tot zes weken bij Cito bij elkaar om productie en voortgang te bespreken.

Eisen
u werkt als docent Engels voor een mbo-4-opleiding;
u hebt recente ervaring met examenklassen;
u hebt goede vakkennis;
u bent op de hoogte van de eisen aan kwalificatiedossiers voor de verschillende opleidingen;
u kent de taalstandaarden van het Europees Referentiekader;
u bent geen (co-)auteur van een onderwijsmethode.
Ons aanbod en contractvorm
U ontvangt een passende vergoeding. De constructie van opgaven vindt grotendeels thuis plaats, op basis
van een verstrekte opdracht. Cito stelt de inhoud van de opdracht in overleg met u vast. Over het algemeen
neemt dit ongeveer vier uur per week in beslag.

Samenstelling
Bij de samenstelling van de constructiegroepen kijkt Cito naar een gelijke verdeling van de sectoren:
Groen;
Techniek;
Zorg en welzijn;
Handel en Economie.
Informatie
Meer informatie? Neem contact op met Wim Mulder (projectleider COE Engels). U bereikt hem op
telefoonnummer (026) 352 78 37 of via de mail: wim.mulder@cito.nl.

Belangstelling?
Mail uw cv met een korte motivering naar Inge Hermsen (projectassistente): inge.hermsen@cito.nl.
U kunt zich tot en met uiterlijk 15 januari 2014 aanmelden. Een proefopdracht maakt deel uit van de
selectieprocedure.

