
 

       

 

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.  
 
Alle ontwikkelde mbo-examens worden door de vaststellingscommissie voorzien van een 
vaststellingsadvies aan het Dagelijks Bestuur. Voor het nieuwe schooljaar (2019/2020) zijn we op 
zoek naar:  
 

Twee leden voor de vaststellingscommissie mbo 
(ca. 60 uur per schooljaar) 
 

Doel van de functie 
De vaststellingscommissie beoordeelt de ontwikkelde concept examenproducten van Groene Norm 
aan de hand van een set van eisen. Deze is gebaseerd op de wettelijke vereisten en het toezichtkader 
van de Inspectie van het Onderwijs. 
 

Plaats van de functie binnen Groene Norm 
De vaststellingscommissie voert zijn werkzaamheden uit voor Groene Norm. De vaststellings-
commissie is divers samengesteld. De leden zijn afkomstig uit bedrijfsleven en uit het onderwijs. De 
commissie wordt ondersteund door de coördinator mbo van Groene Norm, die als ambtelijk 
secretaris deelneemt. De vaststellingscommissie komt ca. 6 keer per jaar bijeen in Ede. De commissie 
wordt volgens een rooster van aftreden vernieuwd. 
 

Functie-eisen 
 Actuele kennis van de exameneisen en de kwalificatiedossiers van de (groene) mbo-

opleiding(en), waaronder wetgeving en het toezichtkader mbo van de Inspectie van het 
Onderwijs. 

 Aantoonbare toetstechnische expertise. 

 Ervaring met het beoordelen van examenproducten, variërend van kennisexamens tot meer 
authentieke praktijkopdrachten. 

 Affiniteit of bekendheid met het (groene) onderwijs. 

 Onafhankelijk, niet verbonden aan een onderwijsinstelling. 
 

Persoonlijkheidskenmerken 
 Constructief.  

 Consciëntieus. 

 Kritisch. 

 Teamplayer. 

 Reflecterend vermogen. 
 

Inzet  
 De vaststellingscommissie komt ca. 6 keer per jaar een dagdeel bijeen. De voorbereiding van de 

vergaderingen is intensief. 

http://www.groenenorm.nl/


 

       

Selectieprocedure  
U kunt uw belangstelling tot en met 7 april 2019 middels een motivatiebrief en uitgebreide CV 
kenbaar maken aan Alinda Huistra, directeur stichting Groene Norm (a.huistra@groenenorm.nl). 
Voor inhoudelijke vragen kunt u telefonisch contact met haar opnemen (tel. 06 209 61 601) 
De kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden op maandagmiddag 15 april 2019 en 
woensdagmiddag 17 april 2019. 
 
 


