
 

 
 

 

VACATURE ONDERWIJSDESKUNDIG ADVISEUR 

+/- 24 uur per week 

Standplaats: Rotterdam 

 

Wat is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)?  

Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale waarde van ruim 500 miljard euro. 

Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden 

uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren taxateurs op basis van erkende regels en richtlijnen. Per 1 

januari 2016 is hiervoor het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) opgericht. Een register 

van vastgoedtaxateurs die staan voor onafhankelijkheid, integriteit en deskundigheid om zo het publieke 

belang te waarborgen. Deze taxateurs voeren de titel Register Taxateur (RT). 

 

Functieomschrijving Onderwijsdeskundige 

Ben jij die gedreven onderwijsdeskundig adviseur met affiniteit met de vastgoed(taxatie)branche? En 

ben je op zoek naar een werkgever waar teamgeest, plezier, waardering en flexibiliteit de kernwaarden 

zijn? Dan past deze baan jou perfect!   

 

Wat ga je doen? 

Je werkt samen met een team van circa 10 personen met ieder zijn of haar eigen expertise. 

 je coördineert het ontwikkelen en actualiseren van beroepscompetentieprofielen voor 

taxateurs; 

 je beoordeelt aanvragen van opleidingsinstituten voor het uitvoeren van permanente educatie;  

 je coördineert het ontwikkelen van een accreditatiestelsel voor opleidingsinstellingen en/of 

exameninstellingen;  

 je draagt bij aan het opstellen van kaders en richtlijnen voor opleidings- en exameninstituten 

die opleidingen aanbieden voor toelating tot NRVT;  

 je  zorgt voor de verdere ontwikkeling en inrichting van de meester-gezelperiode, onder 

andere door het opzetten van een portfolio- en assessmentsystematiek;  

 je controleert en beheert de PE-puntenregistratie van taxateurs;  

 je functioneert als inhoudelijke vraagbaak voor taxateurs, opleidingsinstellingen en 

exameninstellingen  

 

Functie-eisen 

 je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding 

 onderwijsdeskundige achtergrond is een sterke pré 

 je hebt minimaal 4 jaar werkervaring 

 je hebt ervaring met accreditatie, het ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen en 

toetsing (portfolio- en assessmentmethodieken in het bijzonder) 

 je vindt het leuk om in een klein team te werken met eigen verantwoordelijkheid  

 

Verder ben je iemand die zelfstandig kan werken en oplossingsgericht is. Jouw communicatieve 

vaardigheden zijn uitstekend; ook lastige of veeleisende vragen behandel jij met een glimlach en 

professioneel. Je geniet juist van de diversiteit van de vragen en contacten en bent goed in staat om 

iedereen tevreden te houden. Ook ben je in staat om tegengestelde belangen met elkaar te verenigen. 

Je bent pragmatisch en nuchter. En last but not least: je blijft effectief presteren onder tijdsdruk en bij 

tegenslag of teleurstellingen.  

 

Tijdsbeslag en vergoeding 

Deze functie is op basis van circa 24 uur per week. Het betreft een contract voor een jaar en bij 

gebleken geschiktheid een vast dienstverband.  



 

 
 

 

Wij bieden een marktconform salaris, 13e maand, vakantietoeslag, reiskostenvergoeding voor woon-

werkverkeer en opleidingsmogelijkheden.  

 

Procedure 

Meer informatie over de vacature kun je verkrijgen bij de directeur, mevrouw M. Waldmann, via 

Mirande.Waldmann@NRVT.nl. Je kunt je interesse tot 2 maart 2018 kenbaar maken door  je motivatie 

en cv te sturen aan info@NRVT.nl. 


