
 

Lid Examencommissie Loonlijn 

Stichting eX:plain is het kennis-, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering en 
professionele ontwikkeling. eX:plain kent verschillende businesslijnen die gericht zijn op examinering 
van het bedrijfsleven enerzijds en het beroepsonderwijs anderzijds. Met meer dan 300.000 
beroepsgerichte examens per jaar zijn we een van de grootste onafhankelijke examenorganisaties in 
Nederland. Daarnaast bieden wij onder de naam Smart Educational Tools praktisch lesmateriaal en 
innovatieve e-learnings die passen bij de vraag van het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. 
 
De Associatie voor Examinering is onderdeel van eX:plain en richt zich met name op financieel- en 
loonadministratieve diplomalijnen. De ontwikkeling en afname van examens, examendiensten en 
beroepsregistraties behoren ook tot onze dienstverlening. 
 
De Associatie is per direct op zoek naar (freelance) Lid Examencommissie Loonlijn 
(aandachtsgebied Personeel, Organisatie en Communicatie).  
 
Functie-inhoud 

Een diplomalijn heeft een examencommissie, bestaande uit minimaal drie leden. De examens in de 
Loonlijn richten zich op de volgende onderdelen: Loonheffingen, Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid en 
Personeel, Organisatie & Communicatie. De examencommissie vergadert minimaal twee keer per jaar 
een dagdeel in Amersfoort of via een digitale omgeving. Overige werkzaamheden zijn in overleg met 
de Associatie en kunnen verricht worden vanuit een eigen locatie. Ervaring met examinering is niet 
vereist. Het is wel belangrijk dat een lid van de examencommissie er voor openstaat zich te 
ontwikkelen in examinering. 
 
Wat verwachten wij 

Een lid van een examencommissie heeft: 

• een relevant netwerk; 

• relevante en actuele ervaring in de beroepspraktijk; 

• actuele vakkennis; 

• gedegen en actuele kennis van het beroep op verschillende niveaus; 

• minimaal hbo werk- en denkniveau; 

• geen conflicterende belangen; 

• expertise op het gebied van personeel, organisatie en communicatie. 
 
De leden van de examencommissie wordt gevraagd: 

• marktontwikkelingen te volgen in het vakgebied; 

• de samenhang tussen de examenprogramma’s te bewaken; 

• bezwaren inhoudelijk te behandelen; 

• samen te werken met zowel de Associatie als andere betrokkenen; 

• een ambassadeursrol op zich te nemen. 
 
Beloning 

Op basis van de door de Associatie vastgestelde freelancertarieven. 
 
Informatie en sollicitatie 

Stuur een e-mail met een korte motivatie en een uitgebreid cv naar vacature@associatie.nl o.v.v. Lid 
Examencommissie. Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Riny van Nuland 
via 033 750 10 90. 
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