
 

   

 

 

Vacature ontwikkelgroepen beroepsgerichte taalexamens 
Transport/Logistiek/Maritiem 
Wil jij bijdragen aan kwalitatief goede beroepsgerichte taalexamens Transport/Logistiek/Maritiem? Vind je 
het belangrijk dat ze inhoudelijk goed, maar ook uitvoerbaar zijn én aansluiten op het kwalificatiedossier 
en de beroepspraktijk? En ben je goed bekend met de opleidingen in deze sector, bijvoorbeeld omdat je 
docent bent? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Wie ben je? 
Als lid van de ontwikkelgroep ben jij degene die weet waar het over gaat, die begrijpt wat belangrijk is in 
het vak en wat er minder toe doet. Je bent inhoudelijk goed op de hoogte en hebt inzicht in trends en 
ontwikkelingen. Ervaring met examinering is fijn, maar niet noodzakelijk. Interesse in examinering en 
hoe je kwalitatief goede examens maakt, vinden we wel heel belangrijk. Verder heb je kennis van het 
kwalificatiedossier; kennis van de ERK-taalniveaus is een plus. 

Wat ga je doen? 
In samenwerking met een educatief auteur, gespecialiseerd in een bepaalde taal, ontwikkel je examens. 
Jouw rol is adviserend en controlerend. Je woont ontwikkelbijeenkomsten bij waarin we samen bepalen 
hoe de examens eruit komen te zien en feedback op tussentijdse versies van examens bespreken. 
Tijdens het ontwikkelproces kan de auteur bij jou terecht met vakinhoudelijke vragen. Je bewaakt de 
kwaliteit van het ontwikkelde examen door feedback te geven op de inhoud, maar ook op de aansluiting 
met de beroepspraktijk en de uitvoerbaarheid. 

Hoeveel tijd kost het? 
De ontwikkelgroep komt meestal 2-3 keer per jaar bij elkaar in bijeenkomsten die ongeveer 3 uur duren. 
De bijeenkomsten worden gepland in overleg met de leden van de groep. Ze kunnen online plaatsvinden, 
of fysiek op locatie. Tussen de bijeenkomsten in lees je met de auteur mee en beantwoord je eventuele 
vragen van de auteur. 

Waarom wil je dit? 
Als ontwikkellid draag je bij aan de toekomst van vakmensen. Je krijgt de kans om onze 
examenproducten naar een hoger niveau te tillen. Dat doe je in een leuke en inspirerende groep die net 
als jij voor kwaliteit gaat. Bovendien ben je als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 
plannen rondom examinering binnen ESTEL. 

Heb je interesse? 
Dan komen we graag met je in contact. Reageer vandaag nog met jouw motivatie en cv via ons 
aanmeldformulier: https://stichtingestel.nl/aanmelden-ontwikkelnetwerken/  
 
Mocht je nog vragen hebben, mail ons gerust op info@stichtingestel.nl. 
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