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Het Servicepunt examinering mbo is een project met als doel als servicepunt mbo-scholen te ondersteunen 

bij het verbeteren van de kwaliteit van beroepsgerichte examinering. Het Servicepunt bestaat uit een klein, 

flexibel team dat van 1 februari 2017 tot het einde van de projectperiode graag versterking krijgt van een 

  

Adviseur  

(0,8-1,0 fte = 32 tot 40 uur per week) 

aandachtsgebied: examinering en de herziene kwalificatiestructuur 

 

Het gaat om een tijdelijke functie t/m 31 december 2017 op het niveau van een beleidsadviseur. Detachering 

vanuit een mbo-school behoort tot de mogelijkheden.  

 

Taken 

De adviseur geeft, in afstemming met de andere leden van het projectteam, uitvoering aan het projectplan 

‘Servicepunt examinering mbo 2016-2017’. De belangrijkste taken zijn: 

 Het (inhoudelijk) voorbereiden van documenten, bijeenkomsten en trajecten ter ondersteuning en 

verbetering van examinering in het mbo. 

 Zorgen voor aantrekkelijke, informatieve, altijd actuele en interactieve informatie over examinering van 

de herziene kwalificatiedossiers in het mbo (website, servicedocumenten) voor mbo-scholen en hun 

partners i.s.m. de afdeling in- en externe communicatie. 

 Bemensen van een helpdesk over examinering voor mbo-scholen. Hierbij hoort o.a. het informeren over 

nieuwe regelgeving en beantwoording van vragen. 

 Organiseren van uitwisseling en bevorderen van samenwerking en kennisdeling tussen mbo-scholen 

onderling en andere organisaties in het mbo. 

• Verzorgen van presentaties en workshops over examinering op scholen en andere bijeenkomsten.  

Functie-eisen 

Voor een goede vervulling van de functie is nodig: 

 Ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken;  

 Ervaring met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur mbo;  

 Kennis van het mbo onderwijs en de examinering daarbinnen;  

 Uitstekende organisatorische, relationele en redactionele vaardigheden; 

 Goed en slagvaardig kunnen organiseren vanuit een servicegerichte instelling;   

 Een goede balans tussen kritisch beoordelingsvermogen en gevoel voor (politieke en bestuurlijke) 

verhoudingen. 

Arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en salaris  

De arbeidsduur bedraagt 0,8 tot 1,0 fte (32 tot 40 uur per week) met een looptijd voor de duur van het project 

tot en met vooralsnog 31 december 2017. Salarisindicatie afhankelijk van opleiding en ervaring: 

aanloopschaal 10 – eindschaal 11 MBO Raad (min. € 2.902,00 - max. € 5.196,00 b/p.m. op fulltime basis). 

Bij detachering is sprake van de daadwerkelijke loonkosten met een reële opslag.  
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Meer informatie en solliciteren? 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Marleen van de Wiel, projectleider 

‘Servicepunt examinering mbo’ via 06 – 4228 9308 of m.vandewiel@mbodiensten.nl 

Helpt u graag mee aan het verder verbeteren van de examinering in het mbo? Stuur dan uw CV met 

relevante ervaring en een brief met motivatie per e-mail naar Diana Barbé via 

personeelszaken@mboraad.nl. U kunt tot donderdag 12 januari 2017 09.00 uur reageren. 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 17 januari 2017 bij de MBO Raad, Houttuinlaan 6 te Woerden. Dit is 

ook de standplaats van de vacante functie. Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. 

mailto:m.vandewiel@mbodiensten.nl
mailto:personeelszaken@mboraad.nl

