Kernconstructeur Zorg
Stichting Consortium Beroepsonderwijs is op zoek naar een nieuwe collega’s vanuit de
opleidingsrichting Zorg voor de nieuwe rol van kernconstructeur. We vragen hiervoor
ervaring met en passie voor het construeren en vaststellen van examenproducten voor
het beroepsgerichte deel van de opleidingen zorg in het mbo.

Werken bij het Consortium
Het Consortium is een samenwerkingsverband van 40 ROC's, ruim 120 VMBO-scholen en een groeiend aantal
branche-opleiders. Het Consortium werkt vanuit het principe voor, door en met collega's uit het
beroepsonderwijs. De kerntaken van het Consortium zijn ontwikkeling en implementatie van een krachtige en
duurzame opleidings- en examenmethodiek voor het VMBO en het MBO. Het Consortium opereert als
kennisnetwerk en loopbaancentrum. Een klein team van vaste medewerkers en een flexibele groep
kernconstructeurs, ontwikkelaars, trainers, consulenten en adviseurs uit het scholenveld, het werkveld en de
wetenschap staan garant voor een vernieuwingsproces in het beroepsonderwijs dat draagvlak heeft, in
beweging blijft én resultaat oplevert.
Het profiel
De werkzaamheden vereisen:
- HBO/academisch werk- & denkniveau
- Expertise in het construeren en/of vaststellen van examenproducten voor beroepsgericht examineren
- Kennis van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, examenstandaarden van de inspectie en de norm
- Kennis van en inzicht in de verschillende actuele examenvormen
- Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen werk en het werk van anderen
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Affiniteit met opleiden en examineren in het mbo
- Vaardig in het werken met digitale systemen
- Samenwerking én zelfstandig werken
- Accuratesse
- Kritische en open houding, feedback geven en ontvangen
- Kunnen werken met deadlines
- Een gezonde dosis humor!
- Recente werkervaring in de branche is een pré
De werkzaamheden worden verricht in een team met kernconstructeurs uit het mbo onderwijs.
De omvang van de werkzaamheden is 16 uur per week met een maximum van 640 uur per jaar, waarbij volgens
afspraak wordt gewerkt bij het Consortium in Amersfoort of vanuit huis. De vaste werkdagen zijn maandag en
dinsdag. Start werkzaamheden: met ingang van het schooljaar 2019-2020.
Ons aanbod
Het Consortium biedt u geen nieuwe baan, maar een aanstelling op flexibele basis, bij voorkeur vastgelegd in
een overeenkomst met uw werkgever. Op inhoud bieden wij u een interessant takenpakket, waarmee u zich
kunt ontplooien, en waarmee u van betekenis kunt zijn voor het beroepsonderwijs in Nederland.
Meer weten?
Heeft u vragen over deze vacature? Bel of mail dan naar
Irma Rabelink, manager Zorg & Welzijn, irabelink@consortiumbo.nl, telefoon 06-83164827.
Wilt u direct solliciteren? Stuur uw motivatie en CV naar:
Stichting Consortium Beroepsonderwijs HRM t.a.v. Luc Tiggelman, ltiggelman@consortiumbo.nl

