
 
 
 
 

 

 

 

 

Het College voor Toetsen en Examens zoekt  
 
Een docentlid voor de vaststellingscommissie van het profielvak 
Mobiliteit en Transport (M&T) vmbo 
voor de centrale examens van het beroepsgerichte profielvak Mobiliteit en Transport 
(M&T) vmbo: 
 
Startdatum: 1 augustus 2019.  
Voor deze vacature bedraagt de omvang van de werkzaamheden per schooljaar ± 208 
uur.  
 
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat 
verantwoordelijk is voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de 
centrale examens rekenen en taal in het middelbaar beroepsonderwijs, staatsexamens 
Nederlands als tweede taal en de eindtoets primair onderwijs.  
 
CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vwo, havo en vmbo:  

• vaststellen van de centrale examens; 
• specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen; 
• verder ontwikkelen van de centrale examens.  

 
Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.  
 
Taken van de docentleden van een vaststellingscommissie:  
Taakomschrijving: 

• meewerken aan de constructie-opdracht aan Cito voor de examens vmbo;  
• vaststellen van deze examens; 
• adviseren over de normering van deze examens. 

 
Profiel:  
Kandidaten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen. 

• Beschikken over een goede vakkennis op het gebied van Mobiliteit én Transport 
en met name op het gebied van Transport en Logistiek. Een afgeronde 
(voor)opleiding op het gebied van Transport (en Logistiek) strekt tot 
aanbeveling. 

• Lesgeven in de examenklassen van het profielvak Mobiliteit en Transport vmbo. 
• Geen auteur zijn of lid zijn van een team van auteurs van een leermethode. 
• Belangstelling hebben voor examens. Deskundigheid op het gebied van examens 

en toetsing strekt tot aanbeveling. 
• Geen lid zijn van de constructiegroep van Cito. 

  



 
 
Rechtspositie  
De aanstelling is voor de duur van een schooljaar en kan steeds met een jaar verlengd worden 
tot een maximum van 8 jaar. 
Leden van vaststellingscommissies blijven in principe bij hun huidige werkgever in dienst en 
werken voor een deel van hun weektaak voor CvTE. CvTE vergoedt de daarmee overeenkomende 
loonkosten.  
Dit heeft onze voorkeur, maar indien dit niet mogelijk is, kan een passende vergoeding aan het 
lid zelf worden uitbetaald.  
 
Meer weten over het College voor Toetsen en Examens? Zie de bijlage ‘Algemene informatie over 
het College voor Toetsen en Examens’ op https://www.cvte.nl/over-het-cvte/werken-bij.  
 
Wilt u lid worden van deze vaststellingscommissie? 
Neem dan contact op met de secretaris van het Platform Mobiliteit en Transport.  
 
Meer weten over de inhoud van het werk?  
Kijk op: www.cvte.nl of neem contact op met:  
dhr. H. Huijs 
030 – 284 07 06 
h.huijs@cvte.nl 
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