
 

  

  

-KU Leuven en UGent zoeken toetsbegeleiders voor het nieuwe ICILS-onderzoek 
 
ICILS: onderzoek naar computer- en informatiegeletterdheid en computationeel denken  

Vlaanderen neemt voor het eerst deel aan ICILS, een internationaal vergelijkend onderzoek naar de 
computer- en informatiegeletterdheid van leerlingen in het tweede jaar van het secundair onderwijs. 
ICILS staat voor ‘International Computer and Information Literacy Study’. Met ICILS wordt in meer 
dan 30 landen onderzocht hoe goed leerlingen erin slagen om digitale informatie te verzamelen en te 
produceren en in hoeverre ze op een kritische manier met die informatie omgaan. Daarnaast bevat 
ICILS ook een module om het computationeel denken van leerlingen te meten. Het betreft het vermogen 
van leerlingen om problemen op te lossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT. Naast het in kaart 
brengen van leerlingprestaties wordt ook onderzocht hoe de prestaties samenhangen met kenmerken 
van de leerlingen en van het onderwijs dat ze krijgen.  
 
KU Leuven en UGent organiseren ICILS 2023 in Vlaanderen 

De Minister van Onderwijs vroeg aan de KU Leuven en de UGent om ICILS in Vlaanderen te 
implementeren. De projectpromotoren zijn prof. dr. Koen Aesaert, prof. dr. Johan van Braak, prof. dr. 
Jan Elen, prof. dr. Fien Depaepe en prof. dr. Katie Goeman.  

Deelnemers hoofdstudie: bijna 160 scholen, meer dan 3000 leerlingen in het tweede middelbaar  

Bijna 160 scholen, verspreid over heel Vlaanderen en over alle netten, worden uitgenodigd voor 
deelname. In deze scholen zullen één of twee klassen van het tweede jaar van het secundair onderwijs 
deelnemen. Samen zijn dit meer dan 3000 leerlingen. De steekproef is op toevallige wijze getrokken en 
is representatief voor het Vlaamse onderwijslandschap. 
 

Over de toetsen 

De toets bestaat uit verschillende toetsmodules en wordt volledig online afgenomen. Aansluitend 
krijgen de leerlingen ook een vragenlijst. We vragen de scholen om zoveel mogelijk eigen computers of 
laptops ter beschikking te stellen voor het onderzoek. Deze toestellen worden door de school, in 
samenwerking met het onderzoeksteam, op voorhand gecontroleerd op geschiktheid. In sommige 
gevallen zullen er voldoende toestellen zijn voor elke leerling van de klas. In andere gevallen brengen 
wij zelf extra laptops mee.  
 

Toetsbegeleiders bieden assistentie bij de digitale toetsen  

Voor de meeste scholen is een computergestuurde toetsafname een nieuw gegeven. Daarom vaardigen 
we een toetsbegeleider af om hen hierbij te ondersteunen. Toetsbegeleiders krijgen diverse 
toetsafnames toegewezen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de eigen regio. Het 
onderzoeksteam stelt een planning op: elke school krijgt een toetsdag toegewezen die rekening houdt 
met de eigen voorkeursdatum, de beschikbaarheid van de toetsbegeleider en van eventuele extra 
laptops die noodzakelijk zijn voor de afname. De toetsafname gaat steeds door in de voormiddag en 
neemt de volledige voormiddag in beslag.  
  



 

Concreet takenpakket van de toetsbegeleider 

Als toetsbegeleider zorg je ervoor dat de toetsafname vlot verloopt in volledige overeenstemming met 
de internationale en nationale richtlijnen. Je neemt zoveel mogelijk werk uit handen van de scholen, van 
praktische zaken tot het begeleiden en geruststellen van de leerlingen.  

➔ Je belt of mailt vooraf naar de school om je voor te stellen en om het verloop van de toetsdag 
te bespreken. Je verifieert ook de info die je van het onderzoeksteam over de school kreeg met 
betrekking tot de infrastructuur.  

➔ Op de toetsdag begeef je je tijdig naar de school, indien nodig met een set laptops die het 
onderzoeksteam jou bezorgt. De toetsafname neemt steeds de volledige voormiddag in.  

➔ Je zet het lokaal klaar en start elke computer op. 
➔ Je ontvangt de leerlingen en geeft een woordje uitleg volgens een gestandaardiseerd script. 

Tijdens de toetsafname help je om de concentratie en motivatie hoog te houden. Inhoudelijke 
hulp bieden bij de toets mag niet, maar hulp bij de leerlingvragenlijst is soms wel welkom. 

➔ Tijdens of na de toetsafname vul je een aanwezigheidslijst en een kort rapporteringsformulier 
in. Je bezorgt deze lijst en dit formulier de dag zelf aan het onderzoeksteam via een digitaal 
systeem.  

Je wordt vooraf grondig gebrieft over je opdracht tijdens een verplicht bij te wonen opleidingssessie 
(2u). Je ontvangt ook een gedetailleerde handleiding en kan steeds terecht bij het onderzoeksteam. 
 
Profiel van een goede toetsbegeleider 

De ideale toetsbegeleider houdt van het onderwijs en is communicatief, verantwoordelijk en hulpvaardig 
ingesteld. Je bent een goede vertegenwoordiger van het onderzoeksteam in de scholen. Je kan vlot 
overweg met de computer, weet je uit de slag te trekken in onvoorziene omstandigheden en je hebt zin 
om aan de slag te gaan met groepen leerlingen.  
Een beschikbaarheid van minstens 6 voormiddagen in de periode 17 april – 2 juni 2023 is 
noodzakelijk. Een rijbewijs en eigen auto zijn een groot voordeel en zullen voor verschillende regio’s 
zelfs noodzakelijk zijn. Sommige scholen zijn echter ook bereikbaar via het openbaar vervoer, dus ook 
zonder rijbewijs kan je je zeker kandidaat stellen. 
 
Vergoeding 

Toetsbegeleiders worden doorgaans aangeworven als vrijwillig medewerker aan de KU Leuven. Ze 
kunnen dan rekenen op een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, 
een vergoeding van 68 euro per toetsafname, een vergoeding van 30 euro voor de opleidingssessie en 
een volledige terugbetaling van de vervoersonkosten.  
Werk je liever als jobstudent (uitsluitend mogelijk voor studenten), dan ontvang je een equivalent 
loon: per toetsdag zeven werkuren volgens het geldende barema van de KU Leuven. Dit dekt de 
voorbereidingstijd en rapporteertijd plus de tijd die je gemiddeld doorbrengt op de school zelf. Voor je 
deelname aan de opleidingssessie krijg je drie werkuren uitbetaald. Ook zorgen we uiteraard voor een 
volledige terugbetaling van je vervoersonkosten (ticket openbaar vervoer of kilometervergoeding).  
 
Kandidaat? 

Stuur jouw gegevens door naar ons onderzoeksteam via dit formulier.  
 
Heb je nog vragen? Stuur een mail naar icils@kuleuven.be. ICILS-team Vlaanderen helpt je graag 
verder. 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3CVcEt5F4ecRBMG
mailto:icils@kuleuven.be

