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Functieprofiel Examinator 
 
 
Doel van de functie: 
De examinator is, samen met zijn medecommissieleden, verantwoordelijk voor de beoordeling van 
de kennis, vaardigheden en competenties van kandidaten. Deze beoordeling én de onderbouwing 
van de beoordeling, voert de examinator uit aan de hand van afgesproken beoordelingscriteria. 
 
Werkzaamheden: 
De examinator zal de examenbeoordeling op juiste wijze voorbereiden, uitvoeren en afronden. 
Denk hierbij aan administratieve handelingen, voorbereidingen aan examenobjecten, voor en 
eindgesprekken en de beoordelingen zelf. De examinator beoordeelt de kandidaten met behulp van 
beoordelingsinstrumenten van SOESV. De examinator rapporteert schriftelijk de uitgevoerde 
beoordeling op een beoordelingsformulier en onderbouwt deze mondeling aan kandidaten en 
opdrachtgevers. 

 
Aandachtsgebieden: 
• De kandidaten toewijzen aan de juiste opdrachten (conform de roosters).  
• Kandidaten duidelijk maken wat er van ze verwacht wordt. 
• Kandidaten op hun gemak stellen. 
• De juiste formulieren hanteren. 
• Kandidaat gegevens correct op examenformulieren (eventueel door de kandidaat zelf) noteren. 
• Aanvullende opdrachtinformatie in de examinatorinstructies lezen en indien nodig, de juiste 

aanvullende informatie aan de kandidaten verstrekken. 
• Eventuele voor- en eindgesprekken conform gemaakte afspraken qua tijd, inhoud en 

communicatiewijze voeren. 
• Het examenresultaat rapporteren op het formulier. Eventueel worden verstrekte onvoldoendes 

schriftelijk onderbouwd. 
• Eventuele gebreken aan examenobjecten of materiaal melden aan de dagvoorzitter danwel de 

technische ondersteuning. Het doel is om het defecte examenobject niet van invloed te laten 
zijn op de te leveren prestaties van de kandidaat. De eventueel verloren examentijd zal worden 
genoteerd en extra worden toegekend aan de kandidaat. 

• Een andere examinator of de dagvoorzitter inschakelen indien een kandidaat aangeeft eerder 
te willen stoppen of aangeeft het niet eens te zijn met de door de examinator gegeven 
examenuitslag. Daarnaast rapporteren over het voorval in het examenverslag. 

• Indien van toepassing het eindgesprek voeren met de kandidaat waarin het uitgevoerde 
examen wordt doorgenomen en eventuele onduidelijkheden worden besproken.  

• De examinator is bekend met de beleefwereld van de kandidaat en weet op welke wijze hij het 
beste kan aansluiten bij de kandidaat om zo op de juiste wijze het gesprek te voeren met de 
kandidaat. 

• De formulieren op de juiste wijze invullen en eventuele puntentelling correct uitvoeren. 
• Alle examenbescheiden volledig ingevuld per kandidaat administratief verwerken danwel bij de 

dagvoorzitter inleveren. 
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Profiel van de functie: 
• Minimaal 3 jaar in het bezit van het diploma Contactlensspecialist of Optometrist. 
• Is minimaal 3 jaar werkzaam als contactlensspecialist en niet langer dan 3 jaar niet meer 

werkzaam als contactlensspecialist. 
• Is vakinhoudelijk voldoende onderlegd. 
• Is minimaal 3 dagen per jaar beschikbaar om te examineren. 
• Is aantoonbaar opgeleid als examinator en voert regelmatig evaluatiegesprekken met de 

opdrachtgever over zijn presteren als beoordelaar. 
• Heeft kennis van interviewtechnieken (STARR), kennis van inhoudelijke vereisten (o.a. 

validiteit, betrouwbaarheid, transparantie) die voor beoordelingen gelden, en kennis van 
beoordelingsmethodieken (WAKKER). 

• Leermeester/praktijkopleider is een pré. 
• Deskundig in én ervaring met het uitvoeren van beroepsgerichte beoordelingen. 
• Voert zijn werkzaamheden uit conform de examenreglementen en instructies van SOESV. 
• Examineert op basis van de ‘Algemene beginselen van behoorlijk examineren’ opgesteld door 

de Stichting Examenkamer. 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands. 
 


