Vacature Examenconstructeur
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.

Functie informatie
Functienaam
Doel
Kenmerken

Werkzaamheden

Werkniveau
Samenwerking

Examenconstructeur
Het construeren van rekenexamens voor het mbo
• Betrokken bij het vak rekenen in het mbo, bij voorkeur als
rekendocent
• Werkzaam bij een instelling die is aangesloten bij de Coöperatie
Examens MBO
• Aantoonbare ervaring met toets- en/of examenconstructie dan wel
examenvaststelling
• Digitaal vaardig
• Bereid tot ontwikkeling, je wordt intern opgeleid, zowel inhoudelijk als
in de digitale omgeving
• Klantgericht, teamspeler, resultaatgericht, kritisch en nauwkeurig,
goede communicatieve vaardigheden, waaronder tegen kritiek
kunnen, pioniersmentaliteit
• Op creatieve wijze construeren van examenopdrachten in de digitale
omgeving die voldoen aan inhoudelijke en kwaliteitseisen, inclusief
beoordelingsmodel
• Becommentariëren van de opdrachten van medeconstructeurs
• Bespreken van opdrachten in een constructiegroep
• Aanpassen van opdrachten na feedback
Minimaal hbo
Je werkt samen in een klein team waarbij de mbo-sector de lijnen uitzet in
afstemming met de Directeur en de Hoofden van de Coöperatie Examens
MBO. Deze functie moet naadloos in deze uitgezette lijnen worden
uitgevoerd.

Vacature
De Coöperatie Examens MBO zoekt meerdere examenconstructeurs om een meerjarige
samenwerking mee aan te gaan. Na de sollicitatieprocedure zullen we aan het begin van het nieuwe
schooljaar starten met de samenwerking.
We werken in principe samen met de scholen wat inhoudt dat je voor minimaal een dagdeel per week
wordt gedetacheerd aan de Coöperatie Examens MBO vanuit je school. Soms kan dat ook op ZZP
basis. We hebben standaard overeenkomsten beschikbaar.

Sollicitatieprocedure
Wil je reageren? Stuur dan je CV met een korte motivatiebrief t.a.v. Erik Degen.
Reacties kunnen tot maandag 20 juni 2022 worden gemaild naar examens@examensmbo.nl.
Na de briefselectie volgt een gesprek op vrijdag 24 juni. Een assessment kan deel uitmaken van de
procedure. We vragen om beschikbaarheid van minimaal een dagdeel per week

