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Omschrijving van functie en taken  
De vakexpert is verantwoordelijk voor het inbrengen van kennis van de inhoud van het 
betreffende vakgebied in de vakvernieuwingscommissie. De vakexpert brengt kennis in 
over de inhoudsgebieden van de examenprogramma’s, de uitvoering in de praktijk, en 
(praktijkgericht)onderzoek. De vakexpert is bij voorkeur lerarenopleider of vakdidacticus 
en heeft relevante en actuele ervaring met het schoolveld/werkveld, zodat vakspecifieke 
kennis altijd verbonden is aan de onderwijspraktijk. Doordat de vakexpert een breed 
spectrum van perspectieven op het vakgebied inbrengt, levert hij/zij als lid van de 
vakvernieuwingscommissie relevante expertise voor breed gedragen 
conceptexamenprogramma’s.     
 
Gevraagd resultaat 
We verwachten dat de vakexpert participeert in en bijdraagt aan een adequaat 
ontwikkelproces door gerichte inbreng van vakexpertise. De werkinstructies, gebaseerd 
op de kwaliteitscriteria uit de werkopdracht, zijn hierin leidend, met aandacht voor de 
verschillende schoolsoort(en) (vmbo, havo, vwo) of leerwegen binnen het vmbo. 
 
Verantwoordelijkheden 
De vakexpert is verantwoordelijk voor:  

 de inbreng van vakexpertise in de vakvernieuwingscommissie;  
 het inbrengen van een breed (wetenschappelijk) vakperspectief;  
 de duiding en verwerking van input van de advieskring.  

 
Taken 

 Medeverantwoordelijk voor het realiseren van de conceptexamenprogramma’s 
conform de werkopdracht.  

 De inhoudelijke voorbereiding van en actieve deelname aan bijeenkomsten en 
sessies van de vakvernieuwingscommissie, en het verwerken van de uitkomsten. 

 Inbreng van kennis en ervaringen omtrent vakinhoudelijk en vakdidactisch 
onderzoek in het voortgezet onderwijs en dit inzetten voor de ontwikkeling van 
examenprogramma’s voor schoolsoorten (vmbo, havo, vwo) en leerwegen binnen 
het vmbo.  

 Verbinden van disciplines, richtingen en stromingen binnen het betreffende 
vakgebied in de vakvernieuwingscommissie.  

 Expertise inbrengen over de ontwikkeling van leerlingen in onderbouw vo, 
bovenbouw vo en vervolgonderwijs in het kader van de doorlopende leerlijn.  

 Het eigen vakgebied benaderen vanuit het brede perspectief van het voortgezet 
onderwijs.   

 Actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geleverde (tussen)producten en 
het samenspel binnen de vakvernieuwingscommissie en dit ook uitdragen.  

 
Eigenschappen, ervaring en vaardigheden  

 Wo werk- en denkniveau.  
 Kennis van het onderwijs en het voortgezet onderwijs in de volle breedte (vmbo-

havo-vwo).  
 Relevante en actuele ervaring met het schoolveld/werkveld: spreekt de taal van 

de school.  
 Relevant netwerk van leraren, scholen en experts.  

  



 

   

 Brede inhoudelijke en vakdidactische expertise en ervaring van meerdere 
domeinen in het vakgebied.  

 Culturele sensitiviteit rond curriculumontwikkeling in het kader van gelijke kansen.  
 Verbonden aan een onderwijsinstelling in ho en/of wo en/of een 

onderwijsgerelateerde instelling of organisatie.  
 Kennis van en ervaring met curriculumontwikkeling binnen het vakgebied.  
 Sterk ontwikkelde sociaal-communicatieve vaardigheden.  
 Enige politiek-bestuurlijke sensitiviteit.  
 Sterke analytische vaardigheden en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.  
 Verbindend, resultaatgericht, conceptueel denkend.  
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