Vacature
Examen- toetsdeskundige
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.

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 zijn de nieuwe
rekeneisen. Vanaf 2021 worden de nieuwe examens ontwikkeld. Vanuit deze functie werk je samen
aan de door de coöperatie gestelde doelen.

Functie informatie
Functienaam
Doel
Kenmerken

Werkzaamheden

1

Examen- / toetsdeskundige
Het toetsdeskundig en procesmatig begeleiden van constructiegroepen,
vaststellingscommissie en/of beoordelaars van rekenexamens voor het mbo
(Het woord toets staat voor zowel toetsen als examens).
• Aantoonbare affiniteit met het vak rekenen in het mbo en
aantoonbare achtergrond hierin.
• Aantoonbare en diepgaande kennis van en ervaring met
toetsconstructie, examenvaststelling en/of examenbeoordeling.
• Kennis van en/of ervaring met diverse toetsproducten.
• Digitaal vaardig (alle toetsontwikkeling vindt plaats in een digitale
omgeving).
• Kennis van en/of ervaring met de specifieke doelgroepen die bij het
mbo horen.
• Bereid tot ontwikkeling. Je wordt intern opgeleid in de digitale
omgeving.
• Hands-on mentaliteit, kritisch en zeer nauwkeurig, klantgericht,
teamspeler, resultaatgericht.
• Goede communicatieve vaardigheden, waaronder tegen kritiek
kunnen.
• Constructie: het construeren van opdrachten en toetsen en het
(inhoudelijk) coördineren van de activiteiten van constructieteams
voor het ontwikkelen van opdrachten. Afstemmen met collega’s,
multimediaspecialisten en bureauredactie hoort hier vanzelfsprekend
bij.
• Vaststellen: het begeleiden van de vaststellingscommissie die
opdrachten en examens vaststelt.
• Normering en evaluatie: uitvoeren en/of bijdragen aan het
coördineren van de verschillende fasen van het
toetsontwikkelingsproces: construct- en itemontwikkeling,
evaluatie/proeftoets-, normerings- en valideringsfase.
• Begeleiden van beoordelaars die de rekenexamens beoordelen en
waar nodig afstemmen of besluiten over beoordelingen.
• Een bijdrage leveren aan o.a. het samenstellen van examens en
(psychometrische) analyses.
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Optimalisatie: optimaliseren en doorontwikkelen van de inhoud van
toetsen en/of meetinstrumenten. Het signaleren van knelpunten en
kansen in de processen en/of systemen/methoden voor
toetsconstructie. Het opstellen en implementeren van
verbetervoorstellen en het leveren van een bijdrage aan verbetering
van het systeem van evaluatie en normering.
• Trainen: voorbereiden en verzorgen van in- en externe trainingen
(bijvoorbeeld aan scholen en constructieteams).
• Advies: adviseren van in- en externe klanten in de planfase, advies
over de processen en de documentatie daarvan, alsmede het
leveren van ondersteuning bij de besluitvorming.
Minimaal hbo+
Je werkt samen in een klein team waarbij de mbo-sector de lijnen uitzet.
Aanspreekpersoon is Hoofd Productie van de Coöperatie Examens MBO.
•

Werkniveau
Samenwerking

Vacature
De Coöperatie Examens MBO zoekt een examen- / toetsdeskundige die ons team komt versterken bij
de genoemde werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe rekenexamens voor het mbo.
De coöperatie biedt een sterk en enthousiast team om mee samen te werken, veel flexibiliteit in de
uitvoering van het werk en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Door de thuiswerkpolicy is het geen
probleem indien je niet in de directe omgeving van Amersfoort woont. In principe is donderdag de
kantoordag.
In deze functie krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden bij de Coöperatie Examens MBO.
Dienstverband, inschaling en start in overleg.

Sollicitatieprocedure
Wil je reageren? Stuur dan je CV met een korte motivatiebrief t.a.v. Erik Degen.
Reacties kunnen tot en met zondag 4 december worden gemaild aan examens@examensmbo.nl.
Na de briefselectie volgt een gesprek op woensdag 7 december via Teams. Een tweede gesprek zal
plaatsvinden op donderdagochtend 15 december op onze locatie in Amersfoort. Een assessment
maakt deel uit van de procedure.
Eventuele vragen kun je stellen via examens@examensmbo.nl.
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