Stichting eX:plain is het kennis-, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte
examinering en professionele ontwikkeling. eX:plain ondersteunt verschillende
examenlijnen die zijn gericht op examinering van het bedrijfsleven enerzijds en het
beroepsonderwijs anderzijds. Met meer dan 250.000 beroepsgerichte examens per
jaar zijn we een van de grootste onafhankelijke examenorganisaties in Nederland.
Daarnaast bieden wij onder de naam Smart Educational Tools praktisch
lesmateriaal en innovatieve e-learnings die passen bij de vraag van het
beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Onderdeel van eX:plain is de diplomalijn VCA die zich met name richt op veiligheid
in de industrie (www. vcainfra .nl). De ontwikkeling van examens alsmede toezicht
op examen- en opleiderscentra behoort ook tot onze dienstverlening.
Voor het team VCA Infra zijn wij per direct op zoek naar een:

Toetsdeskundig adviseur (32 uur)
Wat ga je bij ons doen?
De toetsdeskundig adviseur ondersteunt en adviseert de organisatie bij het
opstellen, vaststellen, uitvoeren en borgen van kwalitatief hoogwaardige
examenproducten. Je ontwikkelt, analyseert en adviseert vanuit actuele kennis op
gebied van examinering over alle aspecten van de kwaliteit van examens binnen de
organisatie. Je ondersteunt verschillende examenlijnen bij het uitvoeren van alle
stappen van het examenproces. Je zorgt ervoor dat examens aansluiten op de vraag
van de arbeidsmarkt. Daarnaast is het een pre als je interesse hebt in het
beoordelen van processen in een organisatie.
Afhankelijk van kennis en ervaring zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden
waaronder het uitvoeren van (externe) audits.
Wat zijn je belangrijkste taken?
Als toetsdeskundig adviseur behoren de volgende taken tot je
verantwoordelijkheid:
▪

▪
▪
▪

Evalueren van de kwaliteit van examenproducten door middel van het
uitvoeren van toetsanalyses en kwaliteitsonderzoek en hieromtrent
adviseren;
Beoordelen van examenproducten op toetstechnische kwaliteit;
Ondersteunen en adviseren van commissies in het ontwikkeltraject;
Toetstechnisch adviseren van commissies en opdrachtgevers bij de
vaststelling van examenproducten.

Wat verwachten we van jou?
Om deze functie goed te kunnen vervullen stellen wij de volgende functie-eisen:
▪ Kennis van het construeren en beoordelen van toetsvragen en
(praktijk)examens;
▪ Kennis van het toepassen van statistische methoden en technieken op het
gebied van toets- en itemanalyses;
▪ Kennis van digitale toetsing;
▪ Sterke communicatieve vaardigheden waaronder presenteren en
adviseren;
▪ Analytisch sterk, kwaliteitsgericht, initiatiefrijk;
▪ Inlevingsvermogen in de belangen van de verschillende stakeholders in het
VCA-stelsel;
▪ Minimaal hbo werk- en denkniveau.

Wat mag je van ons verwachten?
▪
▪
▪

▪
▪

Een uitdagende en gevarieerde baan in een klein team met veel ruimte
voor eigen initiatief;
Een salaris tussen € 3.134,- en € 4.198,- op basis van een 40-urige
werkweek, afhankelijk van kennis en ervaring;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering
van 8,33%, vakantietoeslag 8%, ADV, pensioenregeling,
arbeidsongeschiktheidsverzekering en scholingsregeling;
Tijdelijk dienstverband met perspectief op een vast dienstverband;
Fijne werkplek in het goed bereikbare Amersfoort (naast NS-station
Amersfoort Schothorst, voldoende parkeerruimte).

Is dit de baan voor jou?
Stuur dan een korte motivatie en een uitgebreid cv per e-mail uiterlijk vóór
11 februari 2019 naar Sandra Berkenbosch, via werken @ explain.nl.
De functie is vanaf 1 maart 2019 beschikbaar.
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met
Jeannette Schuddeboom, via 033 489 2073 of j.schuddeboom @ explain.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

