Cito is op zoek naar
Docenten Rekenen mbo-4 voor enkele uren per week
In verband met de invoering van centraal ontwikkelde examens (coe’s) in Nederlandse taal en
rekenen in het mbo is Cito op zoek naar docenten rekenen mbo-4 . Mbo-4 studenten die na 1
augustus 2010 met hun opleiding zijn gestart moeten vanaf studiejaar 2013-2014 centraal
ontwikkelde examens afleggen voor Nederlandse taal en rekenen volgens de referentieniveaus 3F.
Na de ontwikkeling van de prototypes en de voorbeeldexamens voor taal en rekenen is een
pilotexamen Rekenen 3F ontwikkeld. Vanaf dit voorjaar wordt er gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van een vragenbank voor rekenen 3F.
Voor de uitbreiding van deze vragenbank zoeken wij docenten die werkzaam zijn als docent
Rekenen in het examenjaar van niveau 4-opleidingen in het mbo.
De werkzaamheden
Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van de vragenbank. Je zoekt contexten en construeert
opgaven. Dit werk kun je grotendeels thuis doen. Maandelijks komt de constructiegroep bij Cito in
Arnhem bijeen om productie en voortgang te bespreken.
Eisen
Je bent werkzaam als docent in een mbo-4 opleiding;
Je hebt recente ervaring met examenklassen;
Je beschikt over gedegen vakkennis (rekenen);
Je bent op de hoogte van de eisen in de kwalificatiedossiers voor de verschillende
opleidingen;
Je kent het Referentiekader Rekenen (Meijerink);
Je bent geen (co-)auteur van een onderwijsmethode.
De werkzaamheden starten in oktober 2011. De werkbelasting is gemiddeld 4 uur per week.
Samenstelling
Bij de samenstelling van de constructiegroep streven we naar een evenwichtige representatie van de
sectoren Groen, Techniek, Zorg en Welzijn en Handel en Economie.
Contractvorm
De werkzaamheden kunnen worden verricht op basis van een Overeenkomst van Opdracht of een
detacheringsovereenkomst via het ROC/AOC. Voor de werkzaamheden op basis van een
Overeenkomst van Opdracht wordt een passende vergoeding gegeven.
Informatie en reactie
Neem voor meer informatie contact op met Chris van Noort (026 – 3521297) of Alex Stolwijk (026 3521038). Reacties met korte motivering en curriculum vitae kun je voor 1 oktober 2011 mailen naar

chris.vannoort@cito.nl of alex.stolwijk@cito.nl. Een proefopdracht zal deel uitmaken van de
selectieprocedure.

