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ALGEMENE KENMERKEN 
Kern Constructeur / Kern Ontwikkelaar 
Het betreft werkzaamheden gericht op het voorbereiden, construeren/ontwikkelen, toetsen en 
implementeren van examen- en leerproducten en het begeleiden van Constructeurs / 
Ontwikkelaars. De kernconstructeur / ontwikkelaar is gericht op het proces van ontwikkelen en 
construeren en heeft affiniteit met- en voert regie op inhoudelijke elementen.  
 
DOEL VAN DE FUNCTIE  
Door middel van het verbinden van belanghebbenden, scholen en Praktijkleren het 
construeren/ontwikkelen en implementeren van examen-/leerproducten voor het betreffende 
opleidingsgebied.  
 
ORGANISATORISCHE POSITIE 
De Kern Constructeur / Kern Ontwikkelaar ontvangt hiërarchisch leiding van de manager.  
 
RESULTAATGEBIEDEN  
1. Productontwikkeling voorbereiden 
• Geeft invulling aan een extern gerichte en verbindende rol met scholen en stakeholders 

betreffende het opleidingsgebied. 
• Signaleert in- en externe ontwikkelingen, informatie, wensen en behoeften ten aanzien van 

producten en diensten.  
• Analyseert en vertaalt deze informatie naar gestelde randvoorwaarden ten aanzien van 

examen- en leerproducten en stemt deze af met intern betrokkenen.  
• Stelt in samenwerking met de Opleidingscoördinator   en/of productieleider 

productenoverzichten op en informeert in- en extern belanghebbenden. 
Resultaat: Klantbehoeften zijn geïnventariseerd, actuele kennis en informatie is vertaald naar 
consequenties en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe producten. 
 
2. Producten toetsen en kwaliteit waarborgen door procesbewaking 
• Bewaakt en stuurt bij het proces inzake constructie/ontwikkeling examen-/leerproducten 

conform gestelde wet- en regelgeving, procedures, kwaliteitseisen en beleidslijnen.  
• Geeft technische of onderwijskundige feedback op de kwaliteit van de producten.  
• Adviseert betrokkenen ten aanzien van de kwaliteitseisen van de producten. 
• Draagt kennis over aan de Constructeurs / Ontwikkelaars op het gebied van procesmatige en 

onderwijskundige beheersing van ontwikkeling/constructie producten. 
• Borgt de kwaliteit binnen het aandachtsgebied, is zichtbaar aanspreekpunt en draagt zorg 

voor een optimale verbinding met scholen en stakeholders.  
• Is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van opgeleverde producten, signaleert knelpunten 

en adviseert de leidinggevende.  
• Is gesprekspartner van de leidinggevende ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen op het 

aandachtsgebied. 
Resultaat: proces is beheerst, producten voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en kennis is 
gewaarborgd. 
 
3. Implementatie ondersteunen 
• Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan gebruikers en betrokkenen ten aanzien van het 

eigen aandachtsgebied en ontwikkelde producten. 
• Begeleidt scholen, docenten en examinatoren bij het testen, implementeren en het gebruik 

van examen-/leerproducten. 
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• Verzorgt trainingen en draagt zorg voor het optimaal gebruik van de examen-
/leerproducten.  

Resultaat: Implementatie en gebruik van nieuwe producten is effectief ondersteund. 
 
KADERS, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 
Beslist bij/over: Het vertalen van ontwikkelingen naar kwaliteitseisen, procesbewaking van de 
inhoudelijke en technische constructie/ontwikkeling van examen-/leerproducten en deze 
evalueren. 
Kader: Samenhangende richtlijnen, procedures, en/of specifieke beleidslijnen. 
Verantwoording: Aan de leidinggevende over de bruikbaarheid en kwaliteit van ontwikkelde 
producten. 
 
KENNIS EN ERVARING 
• HBO/Academisch  werk- en denkniveau 
• Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in 

vakdidactische en pedagogische of onderwijskundige aangelegenheden in bredere context 
dan alleen het eigen werkterrein wordt vereist. 

• Kennis van en bij voorkeur ervaring met het (beroeps)onderwijs, op het gebied van 
beroepsgericht examineren en leerproducten.  

• Kennis van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, examenstandaarden van de inspectie. 
• Kennis van en inzicht in de verschillende actuele leer- en toetsvormen. 
• Kennis en ervaring met het toepassen van onderwijskundige en didactische begrippen.  
• Kennis van (digitale) ondersteunende systemen en applicaties. 
• Vaardigheid in het adviseren. 
 
CONTACTEN 
• Met de Projectmanager over functioneren in het algemeen. 
• Met de Opleidingscoördinator, Projectmanager  en Productieleider om af te stemmen en te 

adviseren over productontwikkeling. 
• Met Constructeurs / Ontwikkelaars om af te stemmen over te verrichten werkzaamheden 

en om inhoudelijke ondersteuning te bieden. 
• Met docenten/examinatoren om hen te informeren en te ondersteunen bij het toetsen en 

het implementeren van producten. 
 
COMPETENTIES 
Analytisch vermogen: De essentie begrijpen van (complexe) vraagstukken  door logisch 
redeneren, het opsporen van mogelijke oorzaken, het scheiden van hoofd- en bijzaken en het 
leggen van verbanden tussen gegevens. 
Kwaliteitsgerichtheid: Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen en andermans werk; 
voortdurend verbeteringen nastreven. 
Zorgvuldigheid: Aandacht hebben voor detail en de precieze afhandeling van zaken nastreven. 
Klantgerichtheid: Anticiperen op en onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant. 
Hierop aansluiten en toegevoegde waarde leveren.  
Coachen: Anderen motiveren en enthousiasmeren om een bepaald van tevoren gedefinieerd 
resultaat te behalen. Anderen stimuleren zich optimaal te ontwikkelen. 
Creativiteit: Originele oplossingen en ideeën aandragen voor het oplossen van problemen en/of 
het verbeteren van bestaande werkwijzen en benaderingen. 


