Adviseurs vaststellingscommissies vmbo
Het College voor Toetsen en Examens is opzoek naar 7 adviseurs van de
beroepsgerichte profielvakken vmbo. Het betreft:
1
1
1
1
1
1
1

adviseur
adviseur
adviseur
adviseur
adviseur
adviseur
adviseur

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

het
het
het
het
het
het
het

profielvak
profielvak
profielvak
profielvak
profielvak
profielvak
profielvak

Z&W
E&O
HBR
MVI
Groen
D&P
BWI

Startdatum

1 augustus 2018.
Voor elke vacature bedraagt de omvang van de werkzaamheden per
schooljaar 198 klokuren.

College voor Toetsen en Examens
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan
(ZBO) dat verantwoordelijk is voor de centrale examens en staatsexamens in
het voortgezet onderwijs, de centrale examens rekenen en taal in het
middelbaar beroepsonderwijs, staatsexamens Nederlands als tweede taal en de
eindtoets primair onderwijs.
Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vwo,
havo en vmbo:

vaststellen van de centrale examens;

specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;

verder ontwikkelen van de centrale examens.
Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en
vaststellingscommissies.
Werkzaamheden
De inhoudelijke werkzaamheden betreffen het adviseren bij het vaststellen van
specifieke opdrachten ten behoeve van de profielvak-cspe’s.
Taakvergoeding
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een taakvergoeding beschikbaar.
De taakvergoeding is gebaseerd op 198 klokuren nodig om werkzaamheden uit
te kunnen voeren.
Indien de werkzaamheden verricht kunnen worden binnen de aanstelling van de
huidige werkgever, kan een adviseur voor het aangegeven aantal uren, op
jaarbasis vrijgesteld worden van werkzaamheden bij de onderwijsinstelling,
waar hij/zij werkzaam is. Dit heeft onze voorkeur, maar indien dit niet mogelijk
is, kan een passende vergoeding worden uitbetaald.

Profiel van adviseur
Om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de vaststellingscommissies
dient de adviseur daarom aan de volgende voorwaarden te voldoen:

HBO werk- en denkniveau;

is werkzaam in het mbo of in een bedrijfsopleiding;

is ingevoerd in de structuur en werkwijze van het vmbo-onderwijs,
specifiek het beroepsgerichte onderwijs;

heeft vanuit zijn functie/taakstelling regelmatig overleg met vmbodocenten beroepsgericht;

heeft een goed beeld van de ontwikkelingen in het mbo-onderwijs en
onderhoudt daartoe de contacten met de mbo docenten;

is inhoudelijk expert op het gebied van het betreffende profiel(vak) zoals
weergegeven in de syllabi van elk van de profielvakken;

kent gerelateerde mbo-dossiers en voor deze dossiers/kwalificaties
relevante MBO-keuzedelen waar (deze) profielvakken op voorbereiden;

heeft kennis van de huidige beroepspraktijk en een goed beeld van de
trends en ontwikkelingen hierbinnen.

Rechtspositie
Adviseurs van vaststellingscommissies blijven in principe bij hun huidige
werkgever in dienst en werken voor een deel van hun weektaak voor CvTE.
CvTE vergoedt de daarmee overeenkomende loonkosten.
Meer weten over het College voor Toetsen en Examens? Zie de bijlage
‘Algemene informatie over het College voor Toetsen en Examens’ op
https://www.cvte.nl/over-het-cvte/werken-bij.

Solliciteren
U kunt uw sollicitatie richten aan:
het College voor Toetsen en Examens,
t.a.v. de directeur, de heer G.W. van Lonkhuyzen,
e-mail: sollicitatie@cvte.nl.
Uw sollicitatie dient op woensdag 25 april 2018 in ons bezit te zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u mailen naar of bellen met Huub Huijs voor BWI,
Z&W en MVI h.huijs@cvte.nl 030-2840706 of met Gerard de Gier voor E&O,
HBR, Groen en D&P g.degier@cvte.nl 030-2840717

