
  

 
 

Functieprofiel lid vaststellingscommissie 
 
Examenplatform Entree is een examenleverancier voor het middelbaar beroepsonderwijs. Er worden exa-
meninstrumenten geleverd voor de 9 profielen van de Entree opleiding. Heb jij ervaring en kennis van de 
opleidingen en het werkveld binnen Entree en wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en bijstelling 
van kwalitatief goede beroepsgerichte examens? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
De functie 
In deze functie houd je je bezig met het beoordelen en vaststellen van beroepsgerichte examens voor 
de Entree opleidingen. Je beoordeelt of de examens aansluiten bij het kwalificatiedossier, de branche 
en of ze uitvoerbaar zijn op school en in het BPV-bedrijf. 
 
Werkwijze vergaderingen 
• De vaststellingscommissie komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. 
• De coördinator begeleidt de vergaderingen en bereidt deze inhoudelijk voor. 
• De coördinator stuurt minimaal vijf werkdagen voor de bijeenkomst de agenda en vergaderstukken. 
 
Jouw profiel 
• Je bent werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs. 
• Je hebt kennis van de kwalificatiestructuur en beroepsgericht opleiden. 
• Je beschikt over vakinhoudelijke kennis van de profielen van de Entree opleidingen. 
• Je hebt ervaring met het beoordelen en vaststellen van examens. 
• Je kan de ontwikkelaar van de examenproducten adviseren over het verbeteren van de kwaliteit van 

examenproducten. 
• Je kan samenwerken met de andere commissieleden. 
• Je kan omgaan met feedback en kritiek. 
• Je bent op korte termijn beschikbaar. 
• Je bent minimaal vier dagen (10.00 – 15.00 uur) per jaar beschikbaar voor de vaststellingscommissie. 

De data worden in overleg gepland. 
• Je bent bereid tot het volgen van een training. 
 
Wat bieden wij? 
• Een passende vergoeding 
• Je vormt een onderdeel van de vaststellingscommissie Entree met vijf deskundige beoordelaars uit 

het onderwijs. 
 
Interesse? 
Stuur een e-mail met motivatie en CV naar info@examenplatformentree.nl. Heb je nog aanvullende vra-
gen neem dan contact op met 030-6087988. 
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