
  

 

Stichting eX:plain is het kennis-, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte 
examinering en professionele ontwikkeling. De verschillende labels maken met 
meer dan 400.000 beroepsgerichte examens per jaar dat eX:plain een van de 
grootste onafhankelijke examenorganisaties is in Nederland. De labels van eX:plain 
hebben gezamenlijk 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! 
 
Het label Associatie voor Examinering richt zich met name op het verzilveren en het 
onderhouden van kennis en kunde voor professionals in de financieel-
administratieve en loon-administratieve sector. Onze dienstverlening bestaat uit de 
ontwikkeling en afname van examens, het organiseren van kennissessies, het 
leveren van examendiensten en beroepsregistraties.  
 
Voor het team contentontwikkeling zijn wij per direct op zoek naar een:  
 

Toetsdeskundig medewerker (32-40 uur) 

Wat ga je bij ons doen? 

Als toetsdeskundig medewerker ben je verantwoordelijk voor diverse examens. Je 

werkt samen met adviseurs en in- en externe deskundigen aan de ontwikkeling en 

het onderhoud van kwalitatief goede examenproducten voor verschillende 

domeinen. 

Wat zijn je belangrijkste taken?  

▪ Je beantwoordt vragen van opleiders en opdrachtgevers over 

examenproducten. 

▪ Je verstrekt ontwikkel- en reviewopdrachten en bewaakt de voortgang 

ervan. 

▪ Je stuurt onze externe deskundigen aan en geeft feedback. 

▪ Je werkt actief mee aan het informeren en trainen van onze externe 

deskundigen. 

▪ Je (mede)organiseert informatieve bijeenkomsten. 

▪ Je beoordeelt examenvragen en -producten. 

▪ Je verzamelt examengegevens voor analyse. 

▪ Je bereidt vergaderingen voor en/of je neemt deel aan vergaderingen. 

▪ Je denkt mee over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van examinering 

en ondersteunt in het bijhouden van kennis voor professionals. 

Wat verwachten we van jou? 

Je bent klantgericht, toegankelijk, flexibel, communicatief vaardig en je weet om te 
gaan met verweer. Je plant en organiseert zelfstandig je werkzaamheden en kunt 
(projectmatig) samenwerken met onze interne en externe deskundigen. Je bent 



  

 

bereid je te verdiepen in het vakgebied van de examens waarvoor jij 
verantwoordelijk bent. Daarnaast durf je veranderingen bespreekbaar te maken en 
met verbetervoorstellen te komen, waarbij je de kwaliteit niet uit het oog verliest. 
Je vindt de combinatie van werken vanuit huis en op kantoor geen probleem. 

Daarnaast beschik je over: 

▪ Mbo plus/hbo werk- en denkniveau 
▪ Ervaring met (online) examinering 
▪ Ervaring in het onderwijs of onderwijskundige achtergrond is een pre 
▪ Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk  

Wat mag je van ons verwachten? 

▪ De vrijheid om het beste uit jezelf te halen en de ruimte om je te 
ontwikkelen. 

▪ Tijdelijk dienstverband met perspectief op een vast dienstverband. 
▪ Een salaris van maximaal € 3.541,- (+ 8% vakantietoeslag én een 13e 

maand) op basis van een 40-urige werkweek, afhankelijk van kennis en 
ervaring. 
De arbeidsvoorwaardenregeling van eX:plain is van toepassing. Behalve 200 
vakantie-uren krijg je ook nog 96 ADV-uren per kalenderjaar op fulltime 
basis. 

▪ Goede thuiswerkfaciliteiten. 
▪ 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 plus een cv en/of link naar LinkedIn profiel per e-mail 
uiterlijk vóór 31 mei naar Sandra Berkenbosch, werken@explain.nl. Deze vacature 
is zowel intern als extern gepubliceerd. 
 
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Riny van Nuland, 
programmamanager, via 033 750 10 90 of r.van.nuland@associatie.nl.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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