Vacature voorzitter vaststellingscommissie
Met ingang van 1 augustus 2019 is het College voor Toetsen en
Examens voor het cluster exacte vakken op zoek naar een voorzitter
voor de vaststellingscommissie:

nask1 vmbo
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 vmbo,
havo en vwo:
 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.

Taken en criteria voorzitter
De voorzitter:
 geeft leiding aan de vaststellingscommissie;
 zit vergaderingen voor over het vaststellen van de opgaven van de centrale
examens;
 geeft (on)gevraagd advies over communicatie scholen, syllabi,
constructieopdrachten examens voor Cito en normering;
 geeft antwoord op inhoudelijke vragen van docenten tijdens examenperiode.

De voorzitter voldoet aan de volgende criteria:
 is deskundig op het betreffende vakgebied;
 kent het onderwijs en het vak waarin het centrale examen wordt afgenomen
inhoudelijk;
 is universitair geschoold en werkzaam in het hoger onderwijs;
 beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als
schriftelijk;
 is niet betrokken bij de ontwikkeling van commerciële leermaterialen en ook
anderszins onafhankelijk.

Ingangsdatum: 1 augustus 2019
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Taakvergoeding
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een taakvergoeding beschikbaar.
Indien de werkzaamheden verricht kunnen worden binnen de aanstelling van de
huidige werkgever, kan een voorzitter nask1 vmbo voor 427 uur* op jaarbasis
vrijgesteld worden van werkzaamheden bij de onderwijsinstelling, waar hij/zij
werkzaam is.
De uitvoering van de werkzaamheden binnen de aanstelling van de huidige
werkgever heeft onze voorkeur. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan een passende
vergoeding privé worden uitbetaald.
*) Het aantal uren is op dit moment nog een indicatie gebaseerd op het huidige
schooljaar.

Rechtspositie
Voorzitters (en leden) van vaststellingscommissies blijven bij hun huidige
werkgever in dienst en werken voor een deel van hun weektaak voor het CvTE.
Het CvTE vergoedt de daarmee overeenkomende loonkosten.
Meer weten over het College voor Toetsen en Examens?
Zie de bijlage ‘Maak kennis met 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, dr. Mark Spierings,
e-mail: sollicitatie@cvte.nl.
Uw sollicitatie dient voor 26 januari 2019 in ons bezit te zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@cvte.nl of bellen met Ingeborg
Riedijk, clustermanager exacte vakken vmbo, op 030 – 2840700.
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