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Functieprofiel Vertaler Engels 
 
Native speaker Britts-English 
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. 
 
Wij zoeken 
Behalve Nederlandstalige examens ontwikkelen wij als Coöperatie ook Engelstalige examens voor het 
mbo. We zoeken een vertaler die als ZZP-er of op contract de vertalingen kan realiseren binnen het 
overeengekomen tijdspad. Het gaat telkens om losse vertaalopdrachten. We zoeken een vaste 
persoon om in een meerjarige samenwerking deze vertalingen te realiseren. 
 

Functie informatie 
Naam Vertaler Engels 
Doel  De mbo-scholen in Nederland voorzien van Engelstalige kwaliteitsexamens 

voor rekenen niveau 2,3 en 4. 
Kenmerken  • Native speaker Britts-English.  

• Affiniteit met rekenen of wiskunde 
• Affiniteit met onderwijs en/of examinering 

 
Werkzaamheden • Het vertalen van rekenexamens, antwoordmodellen, multi-media, 

studentinformatie en andere meetinstrumenten (toetsen) voor 
rekenen in het mbo van het Nederlands in het Engels. 

• Afstemmen over planning, tegenlezen en oplevering. 
 

Werkniveau Minimaal hbo 
Samenwerking We zoeken een vertaler die als ZZP-er of op contract de vertalingen kan 

maken. Het gaat telkens om losse opdrachten, maar we zijn op zoek naar 
een vaste persoon om deze vertalingen te doen. 

 

Sollicitatieprocedure 
 
Wil je reageren? Stuur dan je CV met een korte motivatiebrief naar examens@examensmbo.nl 
t.a.v. Erik Degen. 
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