Voor constructiegroepen Centrale toetsen en examens zijn wij op zoek naar
mbo docenten Nederlands
Bent u goed in het stellen van de juiste vragen? Bent u een creatieve en vakbekwame docent, die graag met de
vakinhoud en toetsing bezig is? Dan is meewerken aan de constructie van de Centrale toetsen en examens
misschien wel iets voor u. Vanwege extra constructiewerk van examens Taal zoeken wij mbo docenten
Nederlands in het examenjaar van een niveau 4-opleiding.

Na de ontwikkeling van prototypes en het voorbeeldexamen werken constructiegroepen nu aan de ontwikkeling
van examens voor de opleidingen MBO 4 voor taal en rekenen. Het examen Taal bestaat uit de onderdelen Lezen
en Kijk- Luisteren op niveau 3F van het Referentiekader Taal.
Werkzaamheden
U werkt mee aan de productie van de examens. U zoekt programma’s voor kijk-luisteren of leesteksten en
construeert opgaven. Dit werk doet u grotendeels thuis. De constructiegroepen komen ook bij elkaar om
productie en voortgang te bespreken. Over het algemeen neemt dit 4 uur per week in beslag.
Eisen
u werkt als docent in een mbo-4 opleiding waarvoor we het
examen maken;
u hebt recente ervaring met examenklassen;
u hebt goede vakkennis;
u hebt ervaring met Word;
u bent op de hoogte van de eisen aan kwalificatiedossiers voor de
verschillende opleidingen;
u kent de taalstandaarden als Referentiekader Nederlands
(Meijerink);
u bent geen (co-)auteur van een onderwijsmethode.

Samenstelling
Bij de samenstelling van de constructiegroepen kijken wij naar een gelijke verdeling van de sectoren:
Groen;
Techniek;
Zorg en welzijn;
Handel en Economie.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de constructie van Centrale toetsen en examens en informatie over contractvormen en
vergoeding ga naar het blok rechts op deze pagina of neem telefonisch contact op met de afdeling Beheer externe
medewerkers (026) 352 11 96 of via CTE.beheerexternemedewerkers@cito.nl.
Belangstelling?
Mail uw CV met een korte motivering vóór maandag 5 januari 2015 naar
CTE.beheerexternemedewerkers@cito.nl. U kunt uw brief richten aan Monique Visser. Een proefopdracht maakt
deel uit van de selectieprocedure.

