De Examencommissie voor het Secundair Onderwijs van het Agentschap Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt een:

Examinator Nederlands
(gedetacheerde leerkracht 20%)
Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming
Entiteit
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en
Afdeling
Team
Standplaats
Stelsel

Studietoelagen

Naric en Examencommissie
Examencommissie secundair onderwijs
Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel
Verlof wegens opdracht voor de Examencommissie SO
Vacaturenummer: req4146

DE VACATURE IN HET KORT
Heb je als leraar Nederlands interesse en expertise in het mondeling examineren? Voel je er wel
iets voor om examens af te nemen voor een divers doelpubliek dat om heel uiteenlopende redenen
via zelfstudie een getuigschrift of diploma secundair onderwijs wil behalen bij de
Examencommissie? Solliciteer dan voor deze job.
Je neemt mondelinge examens af en je zorgt voor een kwaliteitsvol en efficiënt verloop. Dat doe
je één dag per week aan de hand van opdrachten en beoordelingswijzers van de
Examencommissie.
Solliciteer vandaag nog als jij de persoon bent die we zoeken.

FUNCTIE
De Examencommissie secundair onderwijs beschikt in het Consciencegebouw in Brussel over
een professioneel uitgerust examencentrum waar dagelijks 360 kandidaten examen kunnen
afleggen. Op dit moment zijn er meer dan 6000 kandidaten ingeschreven voor een van dertig
studierichtingen uit het aanbod van de Examencommissie. Ze bereiden zich voor via zelfstudie
en leggen examens af op eigen tempo. Zo grijpen ze de kans om alsnog een getuigschrift of
diploma secundair onderwijs te behalen.
Als examinator werk je samen met andere medewerkers en met de vakverantwoordelijke van je
vakgroep. Je neemt mondelinge examens af voor verschillende studierichtingen en graden.
Je wordt één volledige dag per week ingezet om mondelinge examens af te nemen. Je examineert
met opdrachten die door de Examencommissie ontwikkeld worden en beoordeelt de kandidaten
met behulp van een beoordelingswijzer. Op die manier bewaken we de kwaliteit en de uniformiteit
van de beoordeling.

Je takenpakket
1. Je neemt mondelinge examens af voor verschillende studierichtingen en graden.
2. Je beoordeelt de kandidaten volgens de procedures en kwaliteitsstandaarden van de
Examencommissie
3. Je neemt constructief deel aan overleg.

JE PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring met het afnemen van mondelinge examens.
Je bent vakspecialist Nederlands.
Je bent een gemotiveerde leerkracht die op zoek is naar een boeiende uitdaging.
Je hebt diepgaande en actuele kennis van je vakgebied en volgt de evoluties op de voet.
Je kan vlot omgaan met kandidaten met verschillende achtergronden.
Je werkt graag samen met anderen.
Je beschikt over voldoende ICT vaardigheden en kan je snel inwerken in de digitale
toetsomgeving van de Examencommissie. Examens kunnen ook online worden
afgenomen.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
1. Je bent vast benoemd voor een deeltijdse of voltijdse opdracht in het onderwijs. (TADD)
2. Je bent in het bezit van een relevant diploma master/licentiaat

ONS AANBOD
•
•
•
•
•

•
•
•

Een detachering voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging.
De eerste aanstelling loopt tot 31 augustus 2022.
Mogelijkheden om je toetsdeskundigheid en vakinhoudelijke expertise verder te
ontwikkelen
De aanstelling gebeurt onder het stelsel van verlof wegens opdracht ten behoeve van de
Examencommissie met standplaats te Brussel. De betrokken inrichtende macht moet haar
akkoord geven
Naast het salaris dat je vanuit je huidige onderwijsopdracht geniet, ontvang je, pro rata
van je aanstellingspercentage, een bruto toelage die gelijk is aan:
o 456,09 EUR per maand bruto voor houders van minstens een diploma hoger
onderwijs van twee cycli
Een boeiende en afwisselende functie met maatschappelijke relevantie: de kans om
jongeren die om tal van redenen uit het reguliere onderwijs zijn gestapt te helpen alsnog
een diploma te behalen
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
Een aantrekkelijke vakantieregeling, pro rata van je aanstellingspercentage: 35
vakantiedagen + 5 dagen tijdens de kerstperiode

HOE SOLLICITEREN?
Solliciteer ten laatste op 31 juli 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen
worden. Voeg bij je sollicitatie een kopie van de documenten die aantonen dat je aan de
vereiste deelnemingsvoorwaarden voldoet.
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via
personeel.ahovoks@vlaanderen.be of telefonisch op T 0478 56 34 34. Je stuurt het ingevulde
sollicitatieformulier dan via mail naar personeel.ahovoks@vlaanderen.be of per post naar:
Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen –
Ondersteunende Dienst - HR, Koning Albert II - laan 15, 1210 Brussel.
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten
laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Voor papieren sollicitaties geldt de
datum van de poststempel als bewijs.
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden,
ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten.
We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

SELECTIEREGLEMENT
De selectieprocedure bestaat uit 2 fasen (indicatieve timing):
Fase 1: De eerste selectie gebeurt op basis van CV
Om een objectieve vergelijking tussen alle kandidaten mogelijk te maken komen enkel sollicitaties
via het opgelegde formulier in aanmerking.
Daarnaast beoordelen we jouw kandidatuur ook nog op volgende elementen:
• Motivatie om te kandideren,
• Opleiding en diploma’s,
• Relevante ervaring (in het onderwijs of daarbuiten) voor deze functie,
• Het aantal uren dat je vast benoemd bent.
Fase 2: De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek
Tijdens het interview zullen o.m. volgende elementen aan bod komen:
• Jouw visie op en inzicht in de functie,
• Je motivatie voor deze functie,
• Je verwachtingen,
• Je relevante ervaring (in het onderwijs of daarbuiten) voor deze functie.

NOG VRAGEN?

Meer informatie over de werking en samenstelling van de Examencommissie vind je op de website
van de Examencommissie http://examencommissiesecundaironderwijs.be
Indien je bijkomende uitleg wenst over de functie-inhoud, kun je contact opnemen met:
Griet Van den Eynde, coördinator Toetsing Examencommissie
griet.vandeneynde@ond.vlaanderen.be
02 553 99 93
Indien je bijkomende uitleg wenst over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden, kun je
contact opnemen met:
Nawfal Echchoubbel, selectieverantwoordelijke AHOVOKS
nawfal.echchoubbel@ond.vlaanderen.be
02 553 04 81

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan
meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

