SURVEILLANTEN
TOETSING EN EXAMINERING
Studenten opgelet! Het Willem van Oranje College Waalwijk is op zoek naar
surveillanten die in de toetsperiodes zorg dragen voor een goed verloop van de afname
van de toetsen. Als surveillant ben je medeverantwoordelijk voor een goed en eerlijk
verloop van de afname van toetsen en examens, waarbij de procedures van de
examencommissie moeten worden gehandhaafd. Naast het uitdelen en innemen van de
toetsen en het houden van toezicht, kunnen taken als identiteitscontrole, controle
hulpmiddelen en begeleiden van leerlingen tot de taken behoren.
Je realiseert je dat een leerling een groot belang heeft bij het halen van een goed cijfer.
Je begrijpt dat de toets in alle rust en conform de juiste protocollen verloopt en je zorgt
ervoor dat deze situatie wordt gewaarborgd. Je bent rustig en respectvol in je
communicatie en straalt autoriteit uit.
Je kan als surveillant ook worden ingezet bij leerlingen die online lessen volgen in een
klassensituatie. Je werkt in diensten van gemiddeld 4 uur volgens een vooraf opgesteld
rooster. Per kwartaal wordt een rooster gemaakt waarbij je kunt aangeven wat jouw
beschikbaarheid is.

Plaatsingsdatum
Sluitingsdatum
Met ingang van
Dienstverband
FTE

25-11-2021
13-12-2021
Toets periodes schooljaar 21-22
Op basis van freelance overeenkomst
Dagdeel per dienst volgens vooraf overeengekomen rooster

Willem van Oranje Scholengroep
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen. Autonome scholen voor
primair en voortgezet onderwijs. Ieder met hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling van de
missie. Met als gemene deler onze protestants-christelijke signatuur.
Een identiteit waar we trots op zijn, omdat het ons verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in
een continu veranderende wereld. Een stevige basis van waaruit we innovaties omarmen en met
open blik nieuwe samenwerkingen tegemoet treden. We vinden het belangrijk dat onze nieuwe
collega open staat voor deze protestants-christelijke signatuur.

Willem van Oranje College
Het Willem van Oranje College is een protestants-christelijke school voor mavo, havo en vwo in
Waalwijk. De school is gehuisvest in een modern gebouw in Landgoed Driessen. De school telt
ongeveer 1100 leerlingen en 120 medewerkers.

Missie: Vol voorbereid op de toekomst
“Onze leerlingen worden gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en we voorzien ze van een
goed ontwikkeld besef van waarden. Zij worden voorbereid op hun verdere leven. Onze leerlingen
krijgen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen, waarbij wordt uitgegaan dat naar school gaan,
meer is dan een diploma halen.”

Wie zoeken wij?
• Ben je student dan zoeken we minimaal een derdejaars student ho (wo/hbo)
• Flexibel inzetbaar in tijd
• Minimaal 3 dagdelen per week beschikbaar in de examenperiode
• Kunnen samenwerken in gezagsverhouding
• Goed om kunnen gaan met jongeren tussen de 12 en 17 jaar
• Overwicht, gezag en autoriteit hebben en uitstralen
• Communicatief vaardig en proactief luisterend
• Op een respectvolle manier orde en regels kunnen handhaven
• Kunnen werken met een examenprotocol
• Accuraat
• Scherp en oplettend
• Betrouwbaar in het nakomen van afspraken.
Wat bieden wij?
• Surveillance van leerlingen op mavo, havo en vwo niveau
• Inzet op basis van een vooraf overeengekomen rooster
• Per dienst word je voor een dagdeel (4 uur) ingezet
• Een passende vergoeding
• De vergoeding vindt plaats op basis van een freelance overeenkomst waarbij de school
geen verantwoordelijkheid draagt voor afdracht van belastingen en sociale premies.
Interesse?
Hebben we je enthousiast kunnen maken? Solliciteer dan direct! Heb je nog vragen over de functie
of ben je benieuwd naar de procedure? Bel of mail gerust naar J.P.G.A. (Jan) Straver, adjunctdirecteur / directeur bedrijfsvoering (j.p.g.a.straver@wvoranje.nl) bereikbaar via 06-16632510 of
mevrouw G. (Gonny) Kramer (g.kramer@wvoranje.nl) bereikbaar via 0416 333069
Sollicitatiebrieven mag je richten aan Hiske Dollevoet vacatures@wvoranje.nl. Reageren kan
tot uiterlijk maandag 13 december 2021.
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van
de procedure. Voor meer informatie over de scholengroep kun je terecht op
www.willemvanoranjescholengroep.nl

