
 

  
 

Plaatsingsdatum 04-10-2022 
Sluitingsdatum 31-12-2022 
Met ingang van  Afname periodes zijn van september 2022 t/m juli 2023.  
Dienstverband Op basis van freelance overeenkomst. 
FTE Dagdeel per dienst volgens vooraf overeengekomen rooster. 

 
 
Willem van Oranje College 
Onze missie: “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. Onderwijs volgen op onze school is onderzoekend leren. 
Ons onderwijs gaat uit van de gedachte ‘wat kan wel’ en is ondernemend van aard. Ieder neemt zijn 
verantwoordelijkheid, zowel medewerkers, ouders als leerlingen. 
 
Locatie Waalwijk: mavo, havo, atheneum en gymnasium 
Onze school is gehuisvest in een modern gebouw in Landgoed Driessen. De school telt ongeveer 1100 
leerlingen en 120 medewerkers. 
 

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 voor surveillance in de aula of het bieden van 
ondersteuning bij onze balie. 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. 

 
 
 



 

Willem van Oranje Scholengroep 
Willem van Oranje College is onderdeel van Willem van Oranje Scholengroep. Onze scholengroep 
faciliteert en ondersteunt acht scholen. Een oprecht betrokken scholengroep, die jonge mensen de 
beste kansen biedt voor de toekomst. Een onderwijsorganisatie die vanuit de protestants-christelijke 
traditie gelooft en respecteert dat ieder mens uniek is. Dat is waar Willem van Oranje Scholengroep 
voor staat. 
 
Wie zoeken wij? 

• Ben je student dan zoeken we minimaal een derdejaars student ho (wo/hbo), ben je ouder 
geen probleem. 

• 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? 
Herken jij jezelf in het profiel? Je kunt gedurende de afnameperiode solliciteren op deze vacature.  
Je kunt je cv en je motivatie mailen naar onze HR-adviseur Hiske Dollevoet-Boogaerdt, 
vacatures@wvoranje.nl.  
 
Voor inhoudelijke informatie, kun je contact opnemen met Jan Straver (adjunct-directeur) 
j.p.g.a.straver@wvoranje.nl bereikbaar via 06-16632510 of Gonny Kramer (teamleider) 
g.kramer@wvoranje.nl bereikbaar via 0416 333069. 
 
 
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van de procedure. De vacature is 
zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang hebben op de benoeming. Acquisitie naar aanleiding van 
deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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