Nieuw lid gezocht voor de vaststellingscommissie Nederlandse taal 3F
Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat
verantwoordelijk is voor de centrale toetsen en examens in de verschillende sectoren van
onderwijs. Voor het mbo regisseert het CvTE de werkzaamheden rondom de centrale examens
Nederlandse taal en Engels.
Het CvTE heeft daarbij drie hoofdtaken:
vaststellen van het centrale examen;
specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centrale examen;
verder ontwikkelen van de centrale examens.
De opgaven voor de centrale examens worden geproduceerd door Cito, bij de syllabi spelen
externe experts een rol.
Bij de uitvoering van deze taken hebben de vaststellingscommissies een grote rol. De
vaststellingscommissie stelt de opgaven vast en heeft een belangrijke taak bij de normering en
evaluatie van de examens.
De vaststellingscommissie bestaat uit vier leden en een voorzitter. De leden zijn werkzaam als
docent in het mbo en worden voorgedragen door de sectorraden. Daarnaast is er in de
Vaststellingscommissie Nederlandse taal 3F een toegevoegd lid dat vanuit het Hoger
Beroepsonderwijs deel neemt aan (onderdelen van) het vaststellingsproces.

Profiel leden:


zijn werkzaam als docent Nederlands in het mbo (of in het hbo in het geval van het
toegevoegde lid);
vertegenwoordigen een sector van opleidingen in het mbo, hebben kennis van deze sector
en zijn in staat om de breedte van die opleidingen binnen (en buiten) de sector te overzien
(dit geldt niet voor het toegevoegde lid);
kunnen werken binnen de kaders die vanuit het CvTE aangegeven worden;





Wij zijn per 1 augustus 2020 op zoek naar een toegevoegd lid voor de vaststellingscommissie
Nederlandse taal 3F.
In overleg met de voorzitter vervult het toegevoegd lid delen van onderstaande taken.



Taken:



vaststellen van de (opgaven van) centrale examens Nederlandse taal 3F;
in de commissie participeren in het adviseren van het bureau over syllabi, centrale
examens en normering;

Vereist:





u heeft aantoonbare expertise op het gebied van het onderwijs Nederlands;
u geeft les als docent Nederlands aan hbo-opleidingen;
u bent niet betrokken bij leerboeken en ook anderszins onafhankelijk;

Rechtspositie en honorering:
Leden van vaststellingscommissies blijven bij voorkeur bij hun huidige werkgever in dienst en
werken voor een deel van hun weektaak voor het CvTE. Het CvTE vergoedt de daarmee
overeenkomende loonkosten.
De omvang van de werkzaamheden is gebaseerd op het aantal vast te stellen opgaven en
examens. Jaarlijks gaat het in dit geval om een tijdsinvestering van ca. 160 uur.

Meer weten?
Informatie over de organisatie en het bureau van het CvTE treft u aan op www. cvte.nl.
U kunt ook inlichtingen inwinnen bij de heer J.P. de Vries (Jan Paul), clustermanager taal mbo,
jp.devries@cvte.nl of 030-284 07 13.

