
   
Wat is Hollands College? 
Hollands College is een leerinstituut met een frisse kijk op arbeid en de A&O opleider van 
Nederland. Hollands College is er voor de adviseurs werkzaam in de driehoek mens, arbeid en 
organisatie. Zoals adviseurs op het gebied van human resource management, 
arbeidsomstandigheden, inzetbaarheid, coaching, teamontwikkeling, verandermanagement 
of organisatiekunde.  Bekijk onze site www.hollandscollege.nl voor meer informatie. 
 
Wie zoeken we? 
Voor de opleiding Post HBO Arbeids- en Organisatiedeskundige zijn wij op zoek naar een 
examinator. 
 
Functieprofiel examinator  
Het lid/de leden van de toetsingscommissie met inhoudelijke kennis van de wettelijke taken 
van de A&O deskundigen dienen over minimaal Master werk- en denkniveau te beschikken. Bij 
onderstaande competenties staat aangegeven wat er inhoudelijk verwacht wordt van deze 
leden.  
 
 Vakdeskundigheid  
• Het lid is in het werkveld werkzaam en heeft minstens 5 jaar relevante werkervaring in het 

vakgebied;  
• Is in de dagelijkse praktijk werkzaam als docent binnen het werkveld van arbeid en 

organisatie, consultant of een soortgelijke functie;  
• Kennis van kwaliteitseisen die aan examenproducten (examenvragen, -opdrachten en -

sets) worden gesteld;  
• Kennis van de inrichtingen en eisen die aan examenprocessen worden gesteld;  
• Actuele kennis van de inhoud van de richtlijnen (inhoudelijk deskundig: aan te tonen door 

een diploma op het niveau van Arbeid en Organisatie of gelijkwaardig).  
  
Samenwerken  

•  Is in staat om constructief samen te werken binnen de toetsingscommissie.  
    

Communiceren  
• Beschikt over de kennis en vaardigheden om effectief te communiceren (schriftelijk en 

mondeling) naar andere leden van de toetsingscommissie;  
• Is in staat om de vakinhoudelijke kennis (vanuit de richtlijnen en examinering) richting 

andere leden van de commissie van Hollands College begrijpelijk te vertalen zodat zij ook 
mee kunnen denken en praten.  

 
Lijkt je dit wat? 
Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar: 
sollicitatie@hollandscollege.nl   
Indien je vragen hebt kan je natuurlijk ons ook bellen op 010-322 07 03 of naar onze website 
gaan www.hollandscollege.nl  
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