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De Examencommissie 

zoekt een  

inhoudelijk expert NT2 

 
verlof wegens opdracht (100%) 

Standplaats: Hendrik Consciencegebouw Brussel 
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DE VACATURE IN HET KORT 
 
De Examencommissie en de centra voor basiseducatie en volwassenonderwijs ontwikkelen 

samen een gestandaardiseerd toetskader voor cursisten die in het kader van een 

inburgeringstraject een cursus Nederlands (NT2) volgen. Het ontwikkelproject loopt over 2 jaar 

en moet leiden tot een duurzame samenwerking en een gemeenschappelijke toetsontwikkeling.  

De projectleider leidt het project vanuit de Examencommissie secundair onderwijs. Een 

kernteam van vakexperten uit het volwassenenonderwijs en een inhoudelijk expert zullen samen 

het toetskader gefaseerd uitwerken en een vragendatabank ontwikkelen. Het traject krijgt ook 

de nodige wetenschappelijke onderbouwing vanuit een gespecialiseerd centrum voor 

taalexpertise en psychometrie.  

De Examencommissie zoekt een voltijdse inhoudelijke expert voor de gefaseerde ontwikkeling 
van het gestandaardiseerde toetskader. 
 
Solliciteer vandaag nog als jij de persoon bent die we zoeken.  
 

 
FUNCTIECONTEXT 

Naar aanleiding van een wijzigingsdecreet wordt er voor cursisten NT2, in het kader van het 
inburgeringsbeleid, een gestandaardiseerde NT2-toets ingevoerd.  

Cursisten NT2 zullen op het einde van hun traject een standaardtoets NT2 afleggen. Het is een 
test waarmee een inburgeraar die ervoor slaagt, kan aantonen dat hij het 
taalvaardigheidsniveau A2 van het Europese Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen heeft 
behaald. De test op taalvaardigheidsniveau A2 omvat vier onderdelen: lezen, luisteren, schrijven 
en spreken. 



  

 

De Examencommissie zal samen met de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor 
Basiseducatie deze gestandaardiseerde toets opstellen. We brengen op die manier de 
vakexpertise NT2 uit de centra samen met de toetsexpertise waarover de Examencommissie 
beschikt. De Examencommissie leidt het project. 
 
 

JE TAKENPAKKET 
 
Als inhoudelijk expert begeleid je het team van toetsontwikkelaars bij het volledige proces van 

de toetsontwikkeling en het samenstellen van de draaiboeken voor toetsafname en beoordeling 

van toetsen.  

Je zorgt er samen met de projectleider voor dat het team alle deadlines voor de 

toetsontwikkeling en toetsafname haalt, je werkt samen met een gespecialiseerd centrum voor 

taalexpertise en psychometrie en ondersteunt de implementatie van het gestandaardiseerde 

toetsformat in de centra voor basiseducatie en volwassenenonderwijs. Je zorgt mee voor een 

duurzame samenwerking tussen de betrokken centra. 

In je takenpakket:  

Je werkt samen met de projectleider, het team van toetsontwikkelaars en het wetenschappelijke 

expertisecentrum aan 

- een gestandaardiseerd toetskader dat aansluit bij de bestaande good practices in de centra 

voor basiseducatie en volwassenenonderwijs 

- een draaiboek voor gestandaardiseerde toetsafname en correctie in functie van valide en 

betrouwbare toetsing. 

- de toetsontwikkeling van een toetsmatrijs tot en met het uitbouwen van een gevalideerde 

vragendatabank en het opstellen van correctiemodellen en beoordelingswijzers. 

- een opleidings-en begeleidingstraject voor de leraren van de centra voor basiseducatie en 

volwassenenonderwijs 

- ondersteuning van de centra bij het implementeren van het gestandaardiseerd toetsformat. 

 

JE PROFIEL 
 

• Je beschikt over vakkennis in NT2, bent vertrouwd met toetsontwikkeling en hebt 
affiniteit met het volwassenenonderwijs.  

• Je bent een geboren netwerker en werkt graag samen met een team van vakexperten. 
 
 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
 

1. Je bent vastbenoemd voor een deeltijdse of voltijdse opdracht in het onderwijs of je 
hebt een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). 

2. Je bent in het bezit van een masterdiploma Nederlands of gelijkwaardig door ervaring.  

ONS AANBOD 
 

• Je wordt gedetacheerd voor een schooljaar met mogelijkheid tot verlenging. De 
detachering loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Na een positieve 
evaluatie kan een detachering per schooljaar verlengd worden.  



  

 

• We bieden de mogelijkheden om je toetsdeskundigheid en vakinhoudelijke expertise 
verder te ontwikkelen.  

• Je krijgt een aanstelling onder het stelsel van verlof wegens opdracht ten behoeve van 
de Examencommissie met standplaats te Brussel. De betrokken inrichtende macht moet 
haar akkoord geven. 

• Naast het salaris dat je vanuit je huidige onderwijsopdracht geniet, ontvang je voor een 

voltijdse tewerkstelling een toelage die gelijk is aan 534,39 euro per maand (bruto, 

geïndexeerd) voor houders van minstens een master diploma, 374,07 euro per maand 

(bruto, geïndexeerd) voor houders van een bachelor diploma.   

• Je krijgt gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.  
• Je hebt een aantrekkelijke vakantieregeling, pro rata van je aanstellingspercentage: 35 

vakantiedagen + 5 dagen tijdens de kerstperiode bij een voltijdse tewerkstelling. 
• Je krijgt de mogelijkheid om van thuis uit te werken. 

 

HOE SOLLICITEREN? 
 
Solliciteer ten laatste op 22 augustus 2022 via het online formulier op 
www.werkenvoorvlaanderen.be.  
 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen 
worden. Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de 
vereiste deelnemingsvoorwaarden voldoet. 
 
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via 
personeel.ahovoks@vlaanderen.be of telefonisch op T 0478 56 34 34. Je stuurt het ingevulde 
sollicitatieformulier dan via mail naar personeel.ahovoks@vlaanderen.be of per post naar: 
Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen – 
Ondersteunende Dienst - HR, Koning Albert II - laan 15, 1210 Brussel. 
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten 
laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Voor papieren sollicitaties geldt de 
datum van de poststempel als bewijs. 
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, 
ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. 
We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. 
 
 
SELECTIEREGLEMENT  
 
De selectieprocedure bestaat uit 2 fasen (indicatieve timing): 
 
Fase 1: De eerste selectie gebeurt op basis van je CV.   
 
Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken komen enkel 
sollicitaties via het opgelegde formulier in aanmerking.  
 
Daarnaast beoordelen we jouw kandidatuur ook nog op volgende elementen: 

• je motivatie  

• opleiding en diploma’s 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:personeel.ahovoks@vlaanderen.be


  

 

• relevante ervaring (in het onderwijs of daarbuiten) voor deze functie  

• het aantal uren dat je aangesteld bent (jouw beschikbaarheid) 
 
 
Fase 2: De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek.  
 
Tijdens het interview zullen o.m. volgende elementen aan bod komen:  

• Je visie op en inzicht in de functie  
• Je motivatie voor deze functie  

• Je verwachtingen  
 
 
 

NOG VRAGEN? 
 
Meer informatie over de werking en samenstelling van de Examencommissie vind je op de 
website van de Examencommissie.  
 
Voor bijkomende uitleg over de functie-inhoud kan je contact opnemen met: 
 

Deirdre Seeldrayers, projectleider gestandaardiseerd toetsformat NT2 
deirdre.seeldrayers@ond.vlaanderen.be  
02 553 04 72 
 

Voor bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden kan je contact 
opnemen met: 

 
Nawfal Echchoubbel, selectieverantwoordelijke AHOVOKS 
nawfal.echchoubbel@ond.vlaanderen.be 
 
 

 
 

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan 
meewerken? Solliciteer dan vandaag nog! 

http://examencommissiesecundaironderwijs.be/
mailto:deirdre.seeldrayers@ond.vlaanderen.be
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