Examinator Instructeur
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van
de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en
delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk
materieel en wij adviseren de betrokken besturen. Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.

Waar ga je werken?
De Brandweeracademie, onderdeel van het IFV, heeft als taak brandweermedewerkers vakbekwaam
te maken en te houden. Wij werken onder andere aan een goede integratie van relevant
(brand-)onderzoek en onderwijs, vernieuwing van het brandweeronderwijs en het bijbehorende
examenstelsel.
De leergang Instructeur is in 2019 vernieuwd. Er komt meer aandacht voor lesgeven met behulp van
digitale technologie en moderne didactiek. Daarbij is er ook sprake van een groter accent op de
toetsende en beoordelende rol van de Instructeur.
Voor het examen Instructeur zijn wij op zoek naar enthousiaste examinatoren.

Wat ga je doen?
Als examinator ben je belast met de afname en beoordeling van het examen, in de vorm van een
verdiepingsgesprek. Tijdens dit gesprek staan 2 opdrachten centraal: het verzorgen van een instructie
en het begeleiden van een toetsmoment.
Kernactiviteiten
Je bent verantwoordelijk voor een objectieve en gestandaardiseerde voorbereiding op het examen
van de kandidaten en de uitvoering hiervan. Verder neem je deel aan professionaliseringsactiviteiten
georganiseerd door het IFV. Je verricht als examinator werkzaamheden binnen de door het IFV
gestelde kaders.

Wie ben jij?


Om het examen af te nemen beschik je over een:
- 1 of 2 graads bevoegdheid of
- diploma docent of
- PDA aantekening of
- diploma onderwijskunde of
- diploma opleidingskunde.
Je bent docent in de leergang Instructeur
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Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare didactische ervaring.
Je bent bereid je op de hoogte te stellen van de actuele les- en leerstof van de leergang
Instructeur.
Je bent bereid om een door het IFV verzorgd scholingsprogramma volgen, inclusief een
vakbekwaamheidstoets examinator.
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Je bent bereid om minimaal 8 keer per jaar op te treden als examinator.
Gezien de samenstelling van het huidige examinatorenbestand, zoeken wij met name
examinatoren uit Zuid en Zuidwest Nederland.

Competenties
 Integer en respectvol
 Betrouwbaar
 Onafhankelijk
 Observerend
 Analytisch sterk
 Vormt oordeel
 Geeft feedback
 Professionele houding
 Reflectie

Wat bieden wij?
Een afwisselende en veelzijdige functie waarbinnen je zelfstandig de regie voert over de kwaliteit van
het examen op diverse examenlocaties in het land. Je ontvangt een vacatie van € 34,- per uur met
een maximum van 6,5 uur per dag. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding van € 0,28 per
km. De mogelijkheid bestaat om het vervullen van de functie van examinator deel te laten uitmaken
van je takenpakket binnen de veiligheidsregio. Indien gewenst kunnen wij hierover afspraken maken
met je werkgever. Detachering vanuit je eigen werkgever is ook mogelijk.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wendy van Middelkoop;
wendy.vanmiddelkoop@ifv.nl, telefoon 026-3552403.
Heb je belangstelling voor de functie en pas je binnen het geschetste profiel? Stuur dan je reactie met
CV vóór 1 oktober 2019 naar examenbureau@ifv.nl met vermelding van ‘Examinator Instructeur’ en
het vacaturenummer 190950.
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