
  

 

Stichting eX:plain is het kennis, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte 
examinering en professionele ontwikkeling. Met meer dan 275.000 beroepsgerichte 
examens per jaar zijn we een van de grootste onafhankelijke examenorganisaties in 
Nederland. eX:plain bestaat uit verschillende business units, die gericht zijn op 
examinering van het bedrijfsleven enerzijds en het beroepsonderwijs anderzijds. 
Ook Smart Educational Tools, dat praktisch lesmateriaal en innovatieve e-learnings 
levert die passen bij de vraag van het beroepsonderwijs en bedrijfsleven, maakt 
onderdeel uit van onze organisatie. Gezamenlijk hebben wij als doel om 
toonaangevend te zijn op het gebied van betrouwbaar ontwikkelen, meten en 
beoordelen van beroepsgerichte kennis en vaardigheden met als eindresultaat een 
diploma om trots op zijn!  

De Associatie voor Examinering richt zich met name op examens voor professionals 
in de financieel-administratieve en loon-administratieve sector. Onze 
dienstverlening bestaat uit de ontwikkeling en afname van examens, het leveren 
van examendiensten en beroepsregistraties.  
 
Voor het team examenontwikkeling zijn wij per direct op zoek naar een:  
 

Ondernemende adviseur (32-40 uur) 

Wat ga je bij ons doen? 

Als adviseur ontwikkel je examenprogramma’s, exameneisen en examenproducten 
en draag je bij aan valide en betrouwbare examenproducten. Dit doe je samen met 
collega’s en commissies van deskundigen. Je volgt actuele ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en het vakgebied en je vertaalt deze naar verbetervoorstellen.  

Wat zijn je belangrijkste taken?  

▪ Contact leggen en onderhouden met werkgevers, beroepsbeoefenaren, 
beroepsorganisaties en opleiders; 

▪ Volgen van relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; 
▪ Leiden van projecten; 
▪ Adviseren bij de ontwikkeling van itembanken; 
▪ Adviseren van commissies en opdrachtgevers bij de ontwikkeling en 

vaststelling van examenproducten; 

Wat verwachten we van jou? 

▪ Minimaal Hbo werk- en denkniveau. 
▪ Inzicht in en kennis van examenprocessen. 
▪ Kennis van het construeren en beoordelen van examenproducten. 
▪ Kennis van en ervaring met digitale toetsing. 
▪ Inhoudelijke kennis van en ervaring in de vakgebieden loonadministratie 

en/of financieel-administratief is een pre. 
▪ Sterke communicatieve vaardigheden, klantgerichte houding en politiek 

sensitief. 



  

 

Wat mag je van ons verwachten? 

▪ Een uitdagende en gevarieerde baan in een klein team met veel ruimte 
voor eigen initiatief. 

▪ Een salaris van maximaal € 4.303,- 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-regeling, 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? 

Omdat we het belangrijk vinden om de beste match te vinden, hanteren we voor 
deze functie geen sluitingstermijn. Dit betekent dat we de vacature pas sluiten als 
we de juiste match hebben gevonden. Zolang de vacature online staat, kun je dus 
gewoon reageren. Uiteraard kun je altijd contact met ons opnemen over de stand 
van zaken van deze procedure. 
 
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Riny van Nuland, 
033 750 10 90 of r.van.nuland@associatie.nl.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


