
 
 

       

Omschrijving organisatie  
Stichting Groene Norm (www.groenenorm.nl) is leverancier van examenproducten voor de aoc’s, 

voor zowel het vmbo als mbo. Groene Norm ontwikkelt examenproducten voor de herziene 

kwalificatiestructuur in het mbo en wettelijke vereisten binnen de groene sector. De vmbo-

examenproducten zijn de Schoolexamenbank en Groen Proeven. Groene Norm bestaat sinds de 

zomer 2015 en is daarmee als organisatie nog in opbouw en ontwikkeling. Passend hierbij is het 

portfolio van examenproducten nog in ontwikkeling.  

Op het bureau zit een klein team bestaande uit een directeur, drie coördinatoren VMBO, MBO en ICT 

en secretariële ondersteuning.  Binnen dit team heerst een informele sfeer. Naast een vast team op 

kantoor zijn er (bijna) wekelijks constructeursgroepen aanwezig, die de examenproducten 

ontwikkelen. Ter uitbreiding van het vaste team is Groene Norm met spoed op zoek naar een  
 

Junior medewerker examinering mbo met interesse voor vmbo 
Omvang dienstverband:  0,5 – 0,6 fte; ingangsdatum: zo spoedig mogelijk 
  

De functie 
Je bent samen met de coördinator MBO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de mbo- 
examenproducten met als doel “state of the art” examenproducten voor het groene onderwijs. Dit 
houdt in: 

 je bewaakt de kwaliteit en het onderhoud van de aangeboden examenproducten; 

 je draagt zorg voor een betrouwbare PDCA cyclus op de examens. Vertaalt nieuwe wettelijke 
eisen, vakinhoudelijke ontwikkelingen en de feedback vanuit het werkveld naar aanpassingen in 
de examenproducten. Je stelt hiertoe een impactanalyse op voor verwachte vernieuwingen; 

 je werkt projectmatig en begeleidt teams van constructeurs die de examenproducten 
ontwikkelen. Je draagt zorg voor afstemming met examenfunctionarissen, werkzaam op de aoc’s; 

 je onderhoudt bestaande externe contacten en zorgt voor draagvlak; 

 je hebt aandacht voor de voortdurende professionalisering van constructeurs; 

 je focus ligt op het mbo, maar je werkt ook mee aan de doorontwikkeling van de vmbo-
examenproducten. 

  
De werkzaamheden worden in teamverband uitgevoerd in nauwe samenwerking met de drie 
coördinatoren, je legt verantwoording af aan de directeur van de Groene Norm. 
 

Jouw kwaliteiten 
Je bent een zelfstandig werkende onderwijsprofessional die verstand heeft van het mbo en de 
daarmee samenhangende regelgeving, maar ook interesse heeft in de ontwikkelingen in het vmbo. Je 
bent specialist in toetsing en examenproducten. Projectmatig werken is voor jou een 
vanzelfsprekende, je bent sterk op inhoud en op monitoren van het proces. Je kunt snel schakelen 
tussen tactische en operationele werkzaamheden. Daarnaast heb je: 

 een HBO diploma, bij voorkeur op het domein van onderwijs & kwaliteit; 

 maximaal 2 à 3 jaar relevante werkervaring in het onderwijs, theoretische en praktijkkennis in 
het maken van toetsen/examens; 

 inzicht in wettelijke kaders waaronder de toezichtkaders; 

 affiniteit met de groene sector; 

 analytische vaardigheden; 

 goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

 organisatiesensitiviteit en kwaliteitsbewustzijn. 

http://www.groenenorm.nl/


 
 

       

Ons aanbod 
Wij bieden een zelfstandige functie in een klein en hecht team binnen een kleine dynamische 
onderneming. Groene Norm biedt volop ontwikkelkansen. Groene Norm heeft een eigen 
arbeidsvoorwaardenpakket dat mogelijkheden biedt tot maatwerk, de pensioenregeling ABP is van 
kracht. 
• Salariëring op basis van opleiding en werkervaring, schaal 9 met uitloop naar schaal 10 (maximaal 

€ 4019,-) bij een fulltime dienstverband. 
• Een vaste baan, die we in eerste instantie starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd. Detachering behoort tot de mogelijkheden. 
 

Reageren 
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw Alinda Huistra,  
directeur Groene Norm, telefoonnummer 06 209 61 601. Je reactie, bestaande uit een motivatiebrief 
met cv, kun je tot en met woensdag 17 januari 2018 mailen naar a.huistra@groenenorm.nl. De 
sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 24 januari 2018. 
 
 
Kijk voor meer informatie over Groene Norm ook op www.groenenorm.nl 
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