Wij zijn op zoek naar

docenten Rekenen
voor gemiddeld 4 uur per week
Vanwege extra constructiewerk van (pilot) examens Rekenen zoeken wij op korte termijn mbo docenten rekenen
in het examenjaar van een niveau 1 of 2-opleiding.

De invoering van centrale examens voor taal en rekenen in het mbo is in volle gang. Na de ontwikkeling van
prototypes en het voorbeeldexamen werken constructiegroepen nu aan de ontwikkeling van examens voor de
opleidingen MBO 2, 3 en 4 voor taal en rekenen. Voor rekenen komt er een afgestemde rekentoets voor
leerlingen mbo op niveau 1,2 en BB-leerweg van het vmbo. Dit is de 2A toets rekenen. Daarvoor zoeken we
docenten die passende opgaven ontwikkelen en ervaring hebben met deze groep leerlingen in het mbo en vmbo.

Werkzaamheden
U werkt mee aan de productie van de pilotexamens door vragen te construeren voor het rekenniveau 2A. Dit
werk doet u grotendeels thuis. U maakt deel uit van een constructiegroep van docenten, die onder begeleiding
van een Cito-toetsdeskundige maandelijks bij elkaar komt om productie en voortgang te bespreken.

Eisen


u werkt als docent in mbo-opleidingen 1 en 2 of op een vmbo in de leerweg bb.;



u hebt ervaring met examenklassen;



u hebt goede vakkennis;



u bent op de hoogte van de eisen aan kwalificatiedossiers voor de verschillende opleidingen;



u kent de rekenstandaarden als Referentiekader Rekenen (Meijerink);



u bent geen (co-)auteur van een onderwijsmethode.

Ons aanbod
Cito biedt scholing en begeleiding. Wij geven een passende vergoeding voor de werkzaamheden.

Contractvorm
U kunt werken via een detachering tussen school/instelling en Cito of - indien dit niet mogelijk is - via een Citoarbeidsovereenkomst op basis van specifieke arbeidsvoorwaarden.

Informatie en reactie
Meer informatie? Neem contact op met Chris van Noort. U bereikt hem op telefoonnummer (026) 352 1297 of via
de mail: chris.vannoort@cito.nl .
Reageren voor 20 mei. Mail uw CV met een korte motivering naar bovenstaande mailadres.
Een proefopdracht maakt deel uit van de selectieprocedure.

