
VACATURE
Wij zoeken een lid voor...

De Kader- en Ondernemersopleiding 
Bouwbedrijf (KOB) is onderdeel van hét 
opleidingsinstituut BOB-KOB, dat onder meer 
de (toekomstige) ondernemers en kaderper-
soneel in de bouw opleidt. De opleidingen  
en de examens worden vanuit Zoetermeer 
georganiseerd en op verschillende plaatsen 
in het land gegeven. Deskundige docenten-
teams verzorgen, onder leiding van plaatselijk 
directeuren, avondopleidingen Techniek, 
Bouwmanagement en het Vakdiploma  
Aannemer (Opdrachtverwerving & Calculatie, 
Werkvoorbereiding & Uitvoering en Onder-
nemen). De KOB kent de differentiaties B&U 
en Infra. De examens worden door de bouw-
branche zelf verzorgd. Ontwerpers, die werk-
zaam zijn in de bouw, stellen de examens op. 

De cursisten zijn de (toekomstige) leiding-
gevenden van de bouwbedrijven. Zij hebben 
een bouwkundige of civiel technische  
beroepsopleiding (veelal op mbo-niveau). 

De Examencommissie Bouwend Nederland 
stelt het examenreglement vast met de 
eindtermen en bewaakt de kwaliteit van de 
examens en de examenproducten. Leden van 
de Examencommissie nemen in de regel deel 
aan een vakgroep. Een vakgroep maakt vooraf 
het examen en bewaakt daarmee het niveau. 
Het secretariaat van de Examencommissie 
wordt verzorgd door een medewerker van 
BOB-KOB. 

Informatie over BOB-KOB en Bouwend 
Nederland zie www.kob.nl; 
www.bouwendnederland.nl. 

Wij zoeken mensen uit de praktijk met een 
hart voor opleiden, die enige tijd willen  
investeren, als: 

LID EXAMENCOMMISSIE  
BOUWEND NEDERLAND

Profiel: je bent als directeur of ondernemer 
van een bouwbedrijf werkzaam of recent 
werkzaam geweest en bent nog wel actief in 
of rond de bouw; het bedrijf, c.q. je bent lid 
van Bouwend Nederland. 

Portefeuilleverdeling betreft: deelname aan 
de Examencommissie en één of twee van de 
vakgroepen: Opdrachtverwerving & calculatie, 
Werkvoorbereiding & uitvoering,  
Techniek of Ondernemen. 

Investering Examencommissielid is per jaar: 
het voorbereiden en bezoeken van  
3 bijeenkomsten (veelal in de middag);  
als afgevaardigde optreden (bijvoorbeeld bij 
een diploma-uitreiking, of bij het toezicht-
houden bij examenafname circa 2x per jaar). 

Investering Vakgroeplid is per jaar: 1 of 2 
vergadering(en) met de nodige voorbereiding. 

Vergoedingen betreffen per bijeenkomst een 
vacatieregeling van € 200,- en per km € 0,28 
reiskostenvergoeding. 

Belangstelling? Informeer bij of reageer naar 
René van den Hoeven, secretaris Examen-
commissie Bouwend Nederland, 
Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer, 
M 06-51543204 
E vandenhoeven@bob-kob.nl

...de Examencommissie Bouwend Nederland 
Wil je reageren? Of, ken je in jouw omgeving  
iemand die hiervoor in aanmerking komt?

Graag ontvangen wij je reactie of tip!




