
  

 

Stichting eX:plain is het kennis, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte 
examinering en professionele ontwikkeling. Met ieder jaar zo’n 400.000 
examenkandidaten, zijn we een van de grootste onafhankelijke examenorganisaties 
in Nederland. eX:plain bestaat uit verschillende businesslijnen, 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 businesslijn Branchecertificering richt zich op het opzetten en uitbouwen van 
nieuwe opdrachten. We hebben diverse nationale en internationale examenlijnen 
onder onze hoede, waarbij het de doelstelling is om deze te laten groeien zodat zij 
uiteindelijk als zelfstandige examenlijn binnen eX:plain kunnen voortbestaan.  

Voor toetsdeskundige ondersteuning zijn wij per direct op zoek naar een:  
 

Ondernemende Toetsdeskundig adviseur (32-40 uur) 

Wat ga je bij ons doen? 

Als toetsdeskundig adviseur ontwikkel je examenprogramma’s, exameneisen en 
examenproducten en draag je bij aan valide en betrouwbare examenproducten. Dit 
doe je door het begeleiden van onze nieuwe opdrachtgevers en te komen met 
creatieve oplossingen, het trainen van itemconstructeurs en het begeleiden van  
collega‘s. Vanwege het internationale karakter doe je dit zowel in het Nederlands, 
als in het Engels.   

Wat zijn je belangrijkste taken?  

▪ Contact onderhouden met opdrachtgevers, beroepsbeoefenaren, 
beroepsorganisaties en opleiders. 

▪ Volgen van relevante ontwikkelingen rondom toetstechniek. 
▪ Het (bege-)leiden van toetsdeskundige onderdelen bij het opzetten van 

nieuwe examenlijnen. 
▪ Het (bege-)leiden van de ontwikkeling van itembanken. 
▪ Adviseren van commissies en opdrachtgevers bij de ontwikkeling en 

vaststelling van examenproducten. 
▪ Het geven van trainingen aan itemconstructeurs en 

examencommissieleden. 

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. 



  

 

▪ Sterke schriftelijke en communicatieve vaardigheden zowel in het 
Nederlands als in het Engels. 

▪ Klantgerichte houding en politiek sensitief. 
▪ Het vermogen en de interesse om je snel te verdiepen in nieuwe 

branches/sectoren en/of beroepen en je deze eigen te maken.   

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? 

Stuur dan een korte motivatie en een uitgebreid cv per e-mail uiterlijk vóór 12 juni 
naar Sandra Berkenbosch, werken@explain.nl. 
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Neem dan contact op met programmamanager Kees Boonman, via 033 489 29 63 

of k.boonman@explain.nl.  
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