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Waardering  
Salarisschaal 9 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: onderwijscluster 
 
- Verantwoording: aan de directeur 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Scalda (verder te noemen ROC), dat 
ontstaat door de fusie tussen ROC Westerschelde en ROC Zeeland per 01-01-2012.  
De Medewerker onderwijslogistiek werkt ten behoeve van een onderwijscluster en voert 
de werkzaamheden uit binnen het door de directie aangegeven strategische 
(onderwijs)kader. 
 
De medewerker examenbureau verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een 
aantal resultaatgebieden: 

- advisering en organisatie van toetsing en examens; 
- inhoudelijke expertise (onderwijskundige aspecten) op het gebied van toetsing en 

examinering; 
- coördinerende en uitvoerende taken binnen het examenbureau. 

 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
Advisering en organisatie van toetsing en examens. 
 
Activiteiten: 

- adviseert en bewaakt t.a.v. planning en organisatie van toetsprocessen en 
protocollering; 

- adviseert voor aanwijzing van examinatoren, surveillanten, beoordelaars en 
vaststellers. 

 
2. Resultaatgebied 2 
Inhoudelijke expertise (onderwijskundige aspecten) op het gebied van toetsing en 
examinering. 
 
Activiteiten: 

- levert een bijdrage om het toetsings- en examineringsbeleid vorm te geven e/of te 
verbeteren; 

- doet voorstellen om de kwaliteit van alle werkprocessen binnen het 
examenbureau te verbeteren; 

- regelt scholing op het gebied van examinering en toetsing voor 
medewerkers/docenten; 

- zorgt voor het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken 
tijdens afname toetsen van het examen of examenonderdelen; 
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- adviseert en bewaakt m.b.t. procedures en/of richtlijnen op het gebied van 
vrijstellingen, EVC, indelingscriteria en examenvoorzieningen in bijzondere 
situaties zoals dyslectie en handicaps. 

 
3. Resultaatgebied 3 
Coördinerende en uitvoerende taken binnen het examenbureau. 
 
Activiteiten: 

- coördineert en stuurt aan de administratieve/secretariële en logistieke  
    ondersteuning van het examenbureau, examinatoren en de surveillanten; 
- controleert op de tijdige en volledige aanwezigheid van ingekochte 
 examenproducten en de constructie van examenproducten; 
- verstrekt informatie aan alle belanghebbenden over relevante aangelegenheden 
 op het gebied van toetsing en examinering; 
- ontwikkelwerkzaamheden in het kader van de examinering van het cluster. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- de medewerker examenbureau legt verantwoording af aan de directeur over de 
kwaliteit van advisering en organisatie van toetsing en examens, de inhoudelijke 
expertise op het gebied van toetsing en examinering, de coördinerende en 
uitvoerende taken binnen het examenbureau; 

- de medewerker examenbureau werkt binnen procedures, (examen-/kwalificatie-) 
wet- en regelgeving en samenhangende richtlijnen vanuit de directie aangegeven 
strategische (onderwijs)kader; 

- de medewerker examenbureau beslist over/bij de zorg rondom het toetsings- en 
examinerings proces, het opstellen van het toetsings- en examineringsbeleid en 
voorstellen voor verbetering en vernieuwing van de processen en protocollen. 

 
Kennis en vaardigheden 
- theoretische en praktische kennis van het MBO, examinering, de WEB, de 

onderwijskwalificatie-structuur; 
- kennis van de organisatie, evenals de voor deze functie relevante werkwijze en  

procedures binnen Scalda; 
- vaktechnische kennis van de administratieve en logistieke processen en 

kwaliteitszorgsystemen; 
- communicatieve en organisatorische vaardigheden; 
- vaardig in het maken van een inzichtelijke en beargumenteerde afweging tussen   

wensen van de organisatie en die van de medewerkers en andere betrokkenen; 
- werk- en denkniveau: HBO. 
 
Contacten 
- met de directeur en teamleiders over de kaders van examinering en toetsing en de 

clusterspecifieke zaken/afspraken; 
- met de docenten en surveillanten om de uitvoering van de toetsing en examinering te 

bespreken, te overleggen en tot afstemming te komen; 
- met de collega’s van het examenbureau over de uit te voeren werkzaamheden; 
- met externe instanties over toetsing en examinering; 
- met vakgenoten over (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied om kennis uit te 

wisselen. 
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