
 
 

Functieprofiel Bestuurder  
Algemene informatie 
Coöperatie Examens MBO 
De Coöperatie Examens MBO is opgericht in september 2020. Het is een 
organisatie van, voor en door de mbo-instellingen. Het gehele mbo is initiator 
en oprichter van de Coöperatie Examens MBO, en ook de eigenaar ervan. 
Er is expliciet voor gekozen om de digitale examens in eigen beheer te gaan ontwikkelen en af te 
nemen. Dat is de basis van de oprichting van de Coöperatie.  
 
Inmiddels werken meer dan 40 mbo-instellingen voor de coöperatie waarbij zowel ROC’s, AOC’s, 
vakscholen en particulier onderwijs is vertegenwoordigd. De coöperatie heeft een klein MT om de 
overheadskosten laag te houden en werkt samen met meer dan 40 specialisten zoals 
toetsdeskundigen, constructeurs, vaststellers, multimediaspecialisten, taaldeskundigen, 
helpdeskmedewerkers enz. 

Rekenexamens 
De nieuwe rekenexamens worden specifiek ontwikkeld voor alle mbo’ers. Er is sprake van een nieuwe 
visie op het rekenen in het mbo en daar horen andere examens bij. De basis van deze examens zijn 
de nieuwe rekeneisen die gelden voor de cohorten die starten in schooljaar 2021-2022. 
 
Het bestuur van de Coöperatie Examens MBO 
Het bestuur van de coöperatie bestaat uit drie bestuurders die de rollen van voorzitter, 
penningmeester en secretaris verdelen.  
 

Functie informatie 
• Functienaam  • Bestuurder  
• Doel   • Het mede besturen van de Coöperatie Examens MBO 
• Vereisten De bestuurder  

• is werkzaam bij een lid van de coöperatie of maken deel uit van het bestuur 
van een lid van de coöperatie of anderszins deel uitmaken van een lid van 
de coöperatie en door het lid zijn voorgedragen 

• herkent zich in de doelstelling en strategie van de coöperatie (zie website) 
• onderschrijft de statuten van de coöperatie  (zie bijlage) 

 
• Kenmerken   De bestuurder  

• heeft een netwerk heeft in het mbo en affiniteit met de verschillande 
achterbannen in het mbo 

• herkent zich in de identiteit van de coöperatie als een van voor 
doororganisatie in het mbo 

• heeft kennis van en grote affiniteit met het toekomstige rekenonderwijs in 
het mbo 

• is bereid om deze voorbeeldfunctie de identiteit van de coöperatie 
zichtbaar uit te dragen 

• is bereid gedurende de bestuursperiode te blijven investeren in het verder 
ontwikkelen van zijn of haar geschiktheid en op diverse manieren invulling 
geeft aan geschiktheid bevorderende activiteiten 

• kan op niveau meepraten, kritische vragen stellen en indien gewenst tijdig 
specialisten adviseert 

• kan actief deelnemen aan de beeldvorming en oordeelsvorming die nodig 
is om een goed besluit te nemen  

• Kan onafhankelijk optreden in de besluitvorming door het bestuur en 
daarbij de relevante criteria vaststellen en de belangen afwegen om tot een 
realistisch eindoordeel te komen 

https://www.examensmbo.nl/


 
 

• is beschikbaar voor gemiddeld 2-4 uur per week 
• is in staat een van de portefeuilles te beheren en op correcte wijze 

uitvoering hiervan te verzorgen (voorzitter, secretaris, penningmeester) 
• werkt actief en met open vizier samen met collega-bestuurders en directeur 

van de coöperatie 
• is bereid om vier jaar bestuurder te zijn met de mogelijkheid om eenmaal 

herbenoemd te worden  
• Werkzaamheden  • Strategische afstemming met de diverse doelgroepen zoals bijvoorbeeld 

het bestuur, de Stuurgroep, de ALV of de Gebruikers 
• Maandelijks strategisch overleg met directeur 
• Wekelijks tactische afstemming met bestuur en directeur 
• Periodiek bestuurlijk overleg 
• Beheren van een van de genoemde portefeuilles 

Werkniveau  WO 
 
 
Bijlage: statuten 
 

Vacature 
Per direct is een vacature als bestuurder van de Coöperatie Examens MBO beschikbaar. Aan deze 
vacature is de portefeuille van penningmeester verbonden. Het gaat om een onbezoldigde functie. 
 
Als u zich herkent in dit functieprofiel en bij wilt dragen aan onze organisatie in de rol van bestuurder, 
dien dan uw CV en een korte motivatiebrief in waaruit het zittende bestuur kan opmaken of aan de 
vereisten wordt voldaan. Omdat er online wordt gestemd, vragen we ook een pasfoto toe te voegen. 
Als dat het geval is, wordt het CV en de motivatie gedeeld met de ALV en wordt voor de ALV van 
woensdag 13 oktober door de leden online gestemd en gekozen voor een nieuwe bestuurder. 
 
Informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de Coöperatie Examens MBO. Rianne van der Meij 
(meij@glr.nl, 06 21715135). Uw sollicitatie kan voor 4 oktober worden gemaild aan de voorzitter. 
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