De Exameninstelling van stichting sQuare zoekt assessoren
Stichting sQuare biedt hoger onderwijs voor vakmensen die zich, naast hun werkpraktijk, door
willen ontwikkelen en specialiseren op een hoger werk en denkniveau.
We zijn een erkende private exameninstelling en daarmee bevoegd om korte opleidingen
(modules) te ontwikkelen, deze in te laten schalen, aan te bieden en te examineren op NLQFEQF-functioneringsniveau 5.
Stichting sQuare heeft op dit moment de volgende modules en biedt deze in co-creatie aan
met partners in het beroepsonderwijs, bij gemeenten en/of (branche)organisaties:
1. Didactiek vanuit eigen vakmanschap
2. Ondernemen vanuit eigen vakmanschap
3. Projectbeheersing met BIM-coördinatie
De modules van stichting sQuare zijn door NCP-NLQF ingeschaald op het hogere NLQF
niveau-5* en omvatten 420 uur studiebelasting. De modules worden na 20 weken afgerond
met een examen bestaande uit een examenportfolio en een criterium gericht interview.
Voor de examinering van deze modules zoeken wij ervaren en zelfstandig ondernemende
assessoren, die flexibel inzetbaar zijn om te examineren. We verwachten je dan twee tot vier
keer per jaar in te kunnen zetten voor twee dagen examinering per module voor een tarief van
€55,- excl btw per uur. Er wordt gewerkt in teams van twee assessoren.
Functie eisen:
• Heeft een hoger denk- en functioneringsniveau;
• Heeft kennis van en ervaring met het Associate Degree of NLQF niveau 5;
• Heeft een assessoren training gevolgd met erkende certificering of:
• Heeft minimaal vijf jaar werkervaring binnen het beroepenveld die betrekking
heeft op de skill-set van deze module en is bereid om een assessoren training te
volgen;
• Is communicatief vaardig en in staat om een veilig examen klimaat te creëren;
• Kan een gesprek opbouwen, actief luisteren, stelt open en concretiserende vragen;
• Kan werken met prestatie indicatoren;
• Kan een examenportfolio op kwaliteitseisen beoordelen;
• Kan een criterium gericht interview afnemen;
• Werkt gemakkelijk samen met collega’s, komt afspraken na en staat in een
dialoog open voor de inzichten van anderen;
Neem contact op met Paulien Klap voor meer informatie: paulien@square.amsterdam
* Check deze link voor meer info over NLQF: https://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus

