Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Wij maken daarom al 25 jaar
eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit voor onderwijs en overheid, zoals ons digitale toetssysteem TOA, het Staatsexamen
NT2 en de IEP Eindtoets, voor leerlingen in groep 8. Ook geven wij trainingen en voeren wij projecten uit voor onderwijsgevers om
hen (nog) beter te maken in het eerlijk beoordelen van competenties.
Graag versterken wij ons team met een enthousiaste, betrokken en overtuigende

SENIOR
TOETSSPECIALIST TAAL
(32-40 uur)

Bureau ICE levert betrouwbare methode-onafhankelijke meetinstrumenten. Onze toetsen leveren wij aan scholen en bedrijven via
digitale platforms zoals TOA en Jij! Met de ambitie om een toonaangevende toetsleverancier te zijn en te blijven, staan we
voortdurend voor de uitdaging om onze producten en diensten te verifiëren aan de behoeftes en ontwikkelingen in de markt.

WANNEER BEN JE SUCCESVOL
IN DEZE ROL?
WAT GA JE DOEN?
In verschillende projecten zet je je expertise in om mee te
werken aan de ontwikkeling van toetsinstrumenten op
het gebied van taalvaardigheid (voor lezen, luisteren,
schrijven, spreken en gesprekken voeren) voor met name
het voortgezet onderwijs en mbo.
Als toetsspecialist stuur je zelfstandig toetsontwikkelingsprojecten aan die resulteren in betrouwbare en
aantrekkelijke toetsen. Je werkt hier zelf inhoudelijk aan
mee en draagt tevens verantwoordelijkheid voor de
planning, de werkverdeling en coördinatie van je collegatoetsontwikkelaars. Verder bewaak je de kwaliteit en het
budget van jouw projecten. In je rol als expert monitor je
voortdurend ontwikkelingen en trends in de betreffende
markt en ben je sparringpartner van de productmanager.
Je werkt samen met collega’s van onderzoek en
psychometrie om verkregen data op onze toetsen goed te
kunnen interpreteren en vertalen naar acties in het kader
van kwaliteitsborging.

WAAR
KOM JE
TE WERKEN?
Je komt te werken in een bedrijf
waar gedrevenheid en enthousiasme
hoog in het vaandel staan. We zijn
gevestigd in Culemborg.

	Je hebt een drive om toetsen te ontwikkelen
die het leerproces bevorderen.
Je hebt een universitaire master in de
taalwetenschap of een andere relevante
studie, zoals Nederlands of een moderne
vreemde taal.
	Je hebt minstens vijf jaar werkervaring als
toetsspecialist in bijvoorbeeld toets- of
contentontwikkeling.
	Je hebt aantoonbare kennis van het
onderwijsveld. Ervaring als docent is een pre.
	Je kunt je complexe (wetenschappelijke)
materie snel eigen maken.
	Je beschikt over een sterk analytisch
vermogen.
	Je bent kritisch maar besluitvaardig.
Je bent in staat om op een flexibele wijze in
een dynamische organisatie te
manoeuvreren.

ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Je cv en motivatie ontvangen we graag vóór 15 november 2018
via vacatures@bureau-ice.nl onder vermelding van Toetsspecialist
Taal. Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je contact
opnemen met Tiny Post via 0345 - 65 66 10.
Meer informatie? Ga naar www.toets.nl.
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