
 
 
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 is als organisatie nog 
in opbouw en ontwikkeling. Passend hierbij is het portfolio van examenproducten en het 
ontwikkelproces nog in beweging.  
 
Alle examens voor het mbo worden ontwikkeld door toetsconstructeurs, onder leiding van de 
coördinator mbo en medewerker examinering. Vervolgens worden alle conceptproducten gescreend 
door de screeningsgroep. Voor het nieuwe schooljaar (2018/2019) zijn we op zoek naar  
 

Screener examenproducten mbo 
Voor ca. 100 uur per schooljaar 

 
Doel van de functie 
Een screener screent de ontwikkelde conceptexamenproducten aan de hand van een set van eisen. 
Deze eisen gaan bijvoorbeeld over de dekking van het kwalificatiedossier/examenplan, taal en 
validiteit. 
 
Plaats van de functie binnen Groene Norm 
De screener voert zijn werkzaamheden uit voor Groene Norm die voor de aoc’s examens construeert. 
De screener maakt deel uit van de screeningsgroep. Hierin wordt regelmatig onderling afgestemd. 

Gevraagde kwaliteiten screener 
De screener heeft kennis van: 
 de groene sector; 
 de exameneisen (waaronder de kwalificatiedossiers) van de opleiding(en); 
 begrippen uit de psychometrie zoals validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. 
 
De screener: 
 kan examens screenen, variërend van kennisexamens tot meer authentieke praktijkopdrachten; 
 kan examenproducten redigeren en is in staat om tekst in Nederlands 2F te (her)formuleren; 
 kan heldere feedback geven. 
 
Persoonlijkheidskenmerken: 
 flexibel; 
 consciëntieus;  
 enthousiasme; 
 samenwerken; 
 punctueel en accuraat werken; 
 in staat zijn op zichzelf te reflecteren.  

 
Gevraagde inzet  
De screener kan het grootste deel van de tijd op de eigen locatie werken. Er wordt vooraf een 
planning opgesteld over wanneer de werkzaamheden dienen plaats te vinden.  
In het kader van inwerken en afstemmen is er enkele keren een bijeenkomst in Ede op vrijdag. 



 
 
 
Selectieprocedure 
Bij belangstelling kunt u tot uiterlijk 8 oktober een korte motivatiebrief sturen. U kunt deze brief 
richten aan Annemarie de Mooij, coördinator mbo (a.demooij@groenenorm.nl). Voor inhoudelijke 
vragen over de invulling van de rol van screener kunt u ook telefonisch contact met haar opnemen 
(tel. 06-28442787). 

 

 


