
Deze vacature wordt intern  bekend gemaakt. 

Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs en educatie aan circa 6.000 
deelnemers. Het Regio College ontwikkelt in partnerschap met de regionale 
omgeving uitdagende en effectieve beroepsopleidingen en taaltrajecten. De 
deelnemers worden begeleid bij het ontwikkelen van hun talenten en het nemen 
van verantwoordelijkheid voor hun leerproces. De (beroeps)praktijk heeft in het 
leren een centrale plaats. Voor de ruim 500 medewerkers zijn hart voor 
deelnemers, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid belangrijke kwaliteiten. 

 

 Het Regio College is voor de Centrale Examencommissie op zoek naar een: 
 

Voorzitter Centrale Examencommissie (CEC) 
ca. 0.2 fte (320 uur per jaar) 

Je werkzaamheden:  
Je leidt de vergaderingen van de Centrale Examencommissie (CEC), stelt de agenda (mede) op, draagt 
zorg voor verslaglegging en voert actiepunten uit of laat ze uitvoeren. Je neemt, op voordracht van de 
examencommissies en na overleg met de leden van de CEC de diplomabeslissing. Je ondertekent de af te 
geven diploma’s. Ook organiseer je diverse steekproeven binnen onze school. Je stelt het Plan van 
Toezicht voor de CEC (mede) op. Verder monitor je de Plannen van Toezicht van de Examencommissies 
van onze drie Scholen. Je draagt bij aan het analyseren van de jaarverslagen van de Examencommissies 
van onze drie Scholen en draagt zorg voor het opstellen van het jaarverslag/examenverslag voor de CEC.  
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur over o.a. de examenorganisatie, het 
regelement examinering en het handboek examinering. Je rapporteert aan (de voorzitter van) het CvB.  
 
Wij zoeken:  
Je beschikt over hbo/wo werk- en denkniveau, gedegen kennis van het mbo, hebt ervaring met 
examinering en/of examencommissies in het mbo en het voorzitten van commissies. Je kunt goed 
samenwerken en luisteren, bent analytisch sterk en kunt essentiële informatie snel en adequaat 
oppikken. Je bent in staat om alle relevante informatie met betrekking tot de opleidingen van het Regio 
College en de geldende regelingen bij het studeren, in het bijzonder ook de Onderwijs- en 
Examenregelingen en het Examenreglement Beroepsonderwijs en het Handboek Examinering je snel 
eigen te maken. De Nederlandse taal beheers je uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij je 
teksten helder en zorgvuldig formuleert.  
 
Bijzonderheden:  
Deze functie kan niet gecombineerd worden met andere functies of rollen bij het Regio College.  
Van de voorzitter wordt verwacht dat deze in de “drukke perioden”, te weten bij de diplomering in 
januari – februari en bij de diplomering in juli, meerdere dagen per week beschikbaar kan zijn. In de 
rustige perioden kan worden volstaan met 1 dag per twee weken of zelfs 1 dag per maand.  
 
Wij bieden:  
We starten in eerste instantie met een aanstelling tot en met 31 juli 2019. Inschaling is afhankelijk van de 
relevante kennis en ervaring die je meebrengt en is conform de cao mbo schaal 12 (LD).  
 
Informatie en sollicitatie:  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ramon Baijens, directeur Onderwijsondersteuning, 
telefoon (075) 681 91 59. Spreekt de functie je aan en herken je jezelf in het profiel, stuur dan je 
sollicitatiebrief en curriculum vitae zo spoedig mogelijk (uiterlijk 26 april 2018) per e-mail aan 
Secretariaatdiensten@regiocollege.nl. 

 


