Vacature adviseurs exameninstrumenten
De Inspectie van het Onderwijs zoekt adviseurs exameninstrumenten voor het MBO.
Om tot een oordeel te komen over exameninstrumenten bij een opleiding maakt de Inspectie
gebruik van adviseurs. Zij geven een advies over de door de instellingen aangeleverde
exameninstrumenten en wordt gebruikt bij de gesprekken op de instelling.
Vanaf augustus 2017 werken we met een nieuw onderzoekskader, wat ook een nieuwe werkwijze
inhoudt voor het toezicht in het algemeen en voor Examinering en diplomering in het bijzonder. Dit
is voor ons een goed moment om met een nieuwe pool van adviseurs exameninstrumenten te gaan
werken.
Voor alle onderstaande domeinen zoeken wij adviseurs, één adviseur per domein. Adviseurs die
bij ons deze rol hebben worden ook uitgenodigd om te reageren op deze vacature.

-

Afbouw, hout en onderhoud
Handel en ondernemerschap
Mobiliteit en voertuigen
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
Horeca en bakkerij
Techniek en procesindustrie
Veiligheid en sport (alleen voor Sport)
Bouw en infra
Informatie en communicatietechnologie
Toerisme en recreatie
Voedsel, natuur en leefomgeving
Economie en administratie (m.n. secretarieel)
Media en vormgeving
Transport, scheepvaart en logistiek (Transport en logistiek)
Zorg en welzijn

Wat vragen wij van adviseurs exameninstrumenten?
Wij zijn op zoek naar onderwijs- en examenprofessionals die werkzaam zijn in het mbo of
aanverwant (praktijkopleider) en die een affiniteit hebben met examinering in het mbo. U houdt
zich goed aan de gedragscodes voor geheimhouding en zorgvuldigheid en u kunt instructies en
procedures opvolgen zoals de Inspectie van het Onderwijs heeft ontwikkelt.
U heeft

-

Aantoonbare toetstechnische kennis;
Aantoonbare kennis van het domein;
Zicht op de actuele ontwikkelingen in het toezicht en in het mbo.

Frequentie van de werkzaamheden
Wij kunnen niet aangeven hoe vaak wij u per studiejaar om advies zullen vragen. Dit hangt af of
exameninstrumenten al eerder onderzocht zijn (bijvoorbeeld omdat ze zijn ingekocht) en de
ontwikkelingen op het gebied van validering van exameninstrumenten. Daarnaast gaan we in het
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nieuwe toezicht uit van de verantwoordelijkheid van de examencommissie, wat ook maakt dat wij
geen uitspraken over de frequentie kunnen doen.

Geïnteresseerd?
Als u interesse heeft, dan kunt u dit kenbaar maken via MBO_examinering@owinsp.nl, uiterlijk
22 mei 2017. Motiveer daarbij kort uw interesse en geschiktheid. Wij nemen daarna telefonisch
met u contact op in week 22 of 23. Wilt u in uw reactie aangeven op welke momenten wij u het
beste kunnen bellen en onder welk telefoonnummer?
Vervolg
Mochten we naar aanleiding van het telefoongesprek samen verder willen gaan, dan nodigen wij u
uit voor een scholingsbijeenkomst op 6 juli 2017. Aansluitend aan deze scholing zullen we u
informeren over praktische zaken, zoals onkostenvergoedingen, het sluiten van overeenkomsten
etc.
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