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Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs 
en educatie aan circa 6.000 studenten. 
Het Regio College ontwikkelt in partnerschap 
met de regionale omgeving uitdagende en 
effectieve beroepsopleidingen en 
taaltrajecten. De studenten 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 studenten, 
klantgerichtheid en resultaatgerichtheid 
belangrijke kwaliteiten. 

Met ingang van 1 oktober 2022 start het 

Regio College met een gewijzigde 

organisatie van de examencommissie. 

De drie scholen van het Regio College

hebben elk een eigen 

examencommissie. Overkoepelend is er 

een onafhankelijke voorzitter en 

secretaris die gezamenlijk zitting nemen 

bij de drie verschillende 

examencommissies. De functie van 

voorzitter is een onafhankelijke rol, dit 

betekent dat medewerkers van het Regio 

College deze functie niet kunnen 

uitoefenen in combinatie met de eigen 

functie.  

» Je werk

Je leidt de vergaderingen van de 

examencommissies van de drie scholen,

stelt de agenda (mede) op, draagt zorg 

voor verslaglegging en voert actiepunten 

uit of laat ze uitvoeren. Je neemt, op 

voordracht van en na overleg met de 

leden van de examencommissie van de 

betreffende school de diplomabeslissing.

Je ondertekent diverse documenten 

waaronder diploma’s en resultaatlijsten. 

Ook voer je diverse steekproeven uit 

binnen de drie scholen. Je stelt de

Plannen van Toezicht samen met de 

examencommissies op, monitort de 

voortgang ervan en draagt bij aan het 

analyseren van de jaarverslagen van de 

drie examencommissies. Ook draag je 

zorg voor het opstellen van het 

jaarverslag van de examencommissies. 

Tenslotte geef je gevraagd en 

ongevraagd advies aan het college van

bestuur (CvB) over o.a. de

examencommissie en andere 

onderdelen van de examenorganisatie. 

Je rapporteert aan de voorzitter van het 

CvB. 

» Wij zoeken

Je beschikt over hbo/wo werk- en 

denkniveau aangevuld met kennis van 

het mbo. Je hebt ruime ervaring met 

examinering en/of examencommissies in 

het mbo en het voorzitten van 

commissies.  

Je kunt goed samenwerken en luisteren, 

bent analytisch sterk, pikt essentiële 

informatie snel en adequaat op en 

voorziet deze informatie van een 

“juridische blik”.  

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 Procesarchitectuur 

Examinering en het Examenreglement 

Beroepsonderwijs van het Regio College 

je snel eigen te maken. Je kunt op 

overstijgend niveau opereren, bent een 

gezaghebbende gesprekspartner voor 

alle betrokkenen en kan snel schakelen 

waarbij het belang van de student 

voorop staat. 

» Wij bieden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao 

mbo in schaal 12. Het salaris bedraagt 

maximaal € 5924,- bruto per maand bij 

een volledig dienstverband. Het betreft in 

eerste instantie een aanstelling van een 

jaar met uitzicht op verlenging. 

» Informatie en sollicitatie

Reacties op deze vacature ontvangen 

wij graag uiterlijk 30 september 2022 per 

e-mail: ldejong@regiocollege.nl   

15 JULI 2022 – PAGINA 1/2 

Voor onze examencommissies zijn wij per schooljaar 2022-2023 op zoek naar een: 

centrale voorzitter examencommissies 
(0,6 FTE) 

VACATURE 
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Vragen over de functie kun je op 

hetzelfde e-mail adres stellen. 

De vacature wordt intern en extern gepubliceerd. 

Wij zijn een school die midden in de Zaanse 
samenleving staat. Onze studenten hebben een 
diverse achtergrond met ieder zijn eigen unieke 
talenten. We geloven dat we onze studenten het 
beste kunnen aanspreken met een team dat o.a. qua 
leeftijd, culturele achtergrond, arbeidsvermogen, 
gender en persoonlijkheid divers is samengesteld. 
Daarom streven we naar diversiteit in de teams. 
De verschillen in mensen helpen ons nog beter 
onderwijs te geven!  




