
Vacatures leden vaststellingscommissies VO CvTE vanaf 1 augustus 2017 

Vanaf 1 augustus 2017 heeft het College voor Toetsen en Examens weer een aantal vacatures in haar 

vaststellingscommissies voortgezet onderwijs. De werving voor nieuwe leden voor onze 

vaststellingscommissies loopt niet via het CvTE. Het CvTE vraagt aan de onderwijsvakbonden (CNV/AOB) dan 

wel de vakverenigingen om geschikte kandidaten voor te dragen voor de vaststellingscommissies. In 

onderstaand overzicht ziet u welke vacatures het CvTE met ingang van 1 augustus heeft en bij welke 

organisatie de werving is uitgezet. Leden van de vakbonden en vakverenigingen zijn inmiddels al via de 

informatiekanalen van deze organisaties op de hoogte gebracht van de vacatures. Ook niet-leden kunnen bij de 

betreffende organisaties hun interesse voor de functie aangeven en solliciteren. 

Overzicht vacatures schooljaar 2017-2018 

vaststellingscommissie aantal uren bij 
detachering 

werving loopt bij: 

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving havo-vwo ca. 140 AOB/CNV  

filosofie havo-vwo ca. 140 VFVO 

kunst (algemeen) havo-vwo ca. 185 AOB /CNV en VONKC 

aardrijkskunde vmbo ca. 225 KNAG 

Duits vmbo ca. 280 VLLT 

economie havo ca. 110 VECON 

geschiedenis vmbo ca. 290 AOB/CNV en VGN 

maatschappijleer vmbo ca. 280 NVLM 

wiskunde B havo/vwo ca. 175 AOB/CNV 

Latijn vwo ca. 110 AOB/CNV 

 

Om in aanmerking te komen voor een voordracht als nieuw lid voor een van de vaststellingscommissies dient 

een kandidaat aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 Beschikt over een goede vakkennis, onder meer blijkend uit een lesbevoegdheid voor de doelgroep. 

 Heeft ervaring met en geeft les aan eindexamenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype. 

 Is geen auteur of lid van een team van auteurs van een les- en/of onderwijsmethode. 

 Heeft belangstelling voor examenopgaven.  

 Is geen lid van de constructiegroep van Cito of is recentelijk geen lid van de constructiegroep geweest. 

Daarnaast kunnen er per vak nog aanvullende voorwaarden gelden. Die vindt u in het schema op de volgende 

pagina vermeld.  

 

 

 

 

 



vacature aanvullende functie-eisen 

tekenen, handvaardigheid, 
textiele vormgeving havo-vwo 

geen aanvullende functie-eisen 

filosofie havo-vwo geen aanvullende functie-eisen 

kunst (algemeen) havo-vwo Voor de vacature kunst (algemeen) geldt dat de kandidaat beschikt 
over een lesbevoegdheid voor het vak dans en ervaring heeft in 
eindexamenklassen dans havo en vwo. 

aardrijkskunde vmbo  

Duits vmbo Geeft bij voorkeur les aan de basis- en/of kaderberoepsgerichte 
leerweg van het vmbo 

economie havo-vwo geen aanvullende functie-eisen 

geschiedenis vmbo  

maatschappijleer vmbo Gezien de huidige samenstelling van de vaststellingscommissie gaat 
de voorkeur uit naar een man 

wiskunde B havo/vwo geen aanvullende functie-eisen 

Latijn vwo geen aanvullende functie-eisen 

 

De taken voor een lid van de vaststellingscommissie zijn kort samengevat: 

 Meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van uw vak; 

 Beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de examens voor het betreffende vak; 

 Adviseren over de normering van de examens voor het betreffende vak. 

 

Voor dit werk is een taakvergoeding beschikbaar. Indien de werkzaamheden verricht kunnen worden binnen de 

aanstelling van de onderwijsinstelling, kan een lid voor een aantal klokuren op jaarbasis vrijgesteld worden van 

werkzaamheden bij de onderwijsinstelling, waar hij/zij werkzaam is. Dit heeft onze voorkeur, maar indien dit 

niet mogelijk is, kan een passende vergoeding aan het lid zelf worden uitbetaald. In het schema staat tevens 

vermeld voor hoeveel klokuren een lid vanuit de werkgever gedetacheerd moet worden. Het aantal uren is op 

dit moment nog een indicatie gebaseerd op dit schooljaar. 

Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij André Coenders,  via tel: 

030-2840700 of info@hetcve.nl.  

De sluitingstermijn voor sollicitatie is 24 februari 2017.  

NB 

Reacties dienen dus gestuurd te worden naar de organisaties die in het overzicht vermeld worden. Reacties die 

u rechtstreeks naar het CvTE verstuurt, worden niet in behandeling genomen. 
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