Nieuwsbericht juli 2014

Strategische koers 2014 - 2017
Het bestuur van de Stichting Examenservice MEI heeft recentelijk de koers uitgezet voor de
komende jaren. Examenservice blijft doorgaan op de ingeslagen weg van de coöperatieve
netwerkstructuur waarbinnen – tegen zo laag mogelijke kosten – wordt gewerkt aan kwalitatief goede examenproducten. Accenten liggen komend jaar bij het ontwikkelen van nieuwe
examenproducten, bestendigen van de organisatie en professionaliseren van werkwijzen.
Examenservice MEI is het afgelopen jaar verder gegroeid met deelnemers (een bereik van ROC’s en
studentenaantallen van 73%) en examenproducten (een aanbod van ruim 170 examenproducten met
binnenkort een uitbreiding tot zo’n 200; zie hieronder bij Nieuwe examenproducten). Diversiteit in het
aanbod blijft een groot goed, zo hebben de scholen in de Deelnemersraad afgelopen voorjaar nog eens
duidelijk laten weten. Dit uitgangspunt komt daarom terug in de ontwikkeling van examenproducten
voor de nieuwe Kwalificatiedossiers, een van de kernactiviteiten voor 2014-2015.
Parallel daaraan onderhoudt Examenservice het bestaande aanbod en stelt Examenservice dit aanbod
op basis van veranderingen en evaluaties bij. In nauwe samenspraak met de participerende branches
(metaalbewerking, koudetechniek en de technische installatiebranche) wordt er verder gewerkt aan een
gedegen bestand van referentieopdrachten. Deze opdrachten zijn onmisbaar om voor examenproducten op verantwoorde wijze het niveau, de mate van complexiteit en de mate van zelfstandigheid
te kunnen bepalen.
De Strategische koers 2014-2017 en het Actieplan 2014-2015 zijn terug te vinden op de website van de
Stichting onder het kopje Info.

Nieuwe examenproducten
Elke school die deelnemer is van Examenservice MEI, heeft een toegangscode voor het beveiligde deel
van de website van de Stichting. Per school is één persoon verantwoordelijk voor de interne verspreiding van de examenproducten en het hiermee vertrouwelijk omgaan. Periodiek worden er nieuwe producten op de website geplaatst. De aangewezen contactpersonen worden hiervan met enige regelmaat
op de hoogte gesteld.
Het Consortium Beroepsonderwijs beheert de website in opdracht van Examenservice MEI. De site bevat inmiddels 174 examenproducten. Na de zomervakantie worden deze uitgebreid met enerzijds een
aantal nieuwe examenproducten (gebaseerd op de KD’s cohort 2012) van ROC van Amsterdam/ ROC
Flevoland en anderzijds met 16 examenproducten van het ROC van Twente. ROC van Twente stond
mede aan de wieg van de “examenlijn” Masterplan ZH/GO. Het ROC gebruikt deze producten doch
heeft daarbij een beoordelingssystematiek ontwikkeld op basis van de cijfers 1 tot en met 10. Vorige
maand valideerde de Vaststellingscommissie deze methodiek waardoor de producten nu beschikbaar
komen voor alle deelnemende scholen.
Op basis van eerdere evaluaties voorziet Examenservice al deze producten van een Examenservicelogo zodat brede toepasbaarheid niets meer in de weg staat.
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Examenservice ontwikkelt momenteel in samenwerking met enkele ROC’s ook een examenproduct
voor de nieuwe Entree-opleiding voor het Profiel Installatie- en Constructietechniek. De planning is
dat dit examen aan het begin van het nieuwe schooljaar kan worden gescreend en gevalideerd zodat
het in de loop van september op de website van de Stichting Examenservice MEI komt te staan.
Een vierde aanvulling op het aanbod is de uitbreiding met referentieopdrachten. Hieraan wordt een extra stimulans gegeven met inzet van praktijk-/examenopdrachten en menskracht van Kenteq.
In september begint Examenservice met de ontwikkeling van – allereerst een of meer formats voor –
examenproducten op basis van de nieuwe

Kwalificatiedossiers. Tussen verschillende ontwik-

kelaars en ontwikkelplatforms die nu al actief zijn, zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd en
ideeën uitgewisseld. Een van de aspecten is dat goed wordt gekeken wat partijen gezamenlijk kunnen
ontwikkelen. Daarbij wordt de diversiteit niet uit het oog verloren. Het idee is dat na de zomervakantie

kleine, slimme groepjes voorbeelden uitwerken om die vervolgens met inbreng van expertise
van het bedrijfsleven en onderwijs verder te ontwikkelen.
Een ieder die hieraan graag meedenkt en meewerkt, is van harte welkom om zich bij de ontwikkelgroepen aan te sluiten.

Bijeenkomst voor gebruikers
Het had het afgelopen schooljaar vaker gemogen – het realiseren van een gevalideerd aanbod met
keuzemogelijkheden had echter de prioriteit – maar in schooljaar 2014-2015 verzorgt Examenservice
vaker gebruikers- en uitwisselingsbijeenkomsten. De eerste is gepland op 30

september (van 13.00

- 17.00 uur bij het Consortium Beroepsonderwijs in Amersfoort).
Tijdens deze bijeenkomst is er de mogelijkheid kennis te maken met of juist ervaringen uit te wisselen
over het gebruik van verschillende examenlijnen die er inmiddels zijn, te weten:
A. Examenproducten van ROC van Amsterdam/ROC Flevoland
B. Examenproducten van (voorheen) Masterplan ZH/GO
C. Examenproducten van het Consortium Beroepsonderwijs
D. Examenproducten ROC van Twente, cijfersystematiek 1 tot en met 10.
Een ander hoofdonderwerp van de bijeenkomst is het verzamelen en doorontwikkelen van referentieopdrachten. ROC-examencommissies en vakdocenten zouden op basis van recentelijk uitgevoerde examens moeten beschikken over een schat aan opdrachten. Toch aarzelen ROC’s kennelijk om deze opdrachten aan Examenservice MEI aan te bieden. Een opdracht die een school inbrengt, hoeft niet meteen voor 100% goed te zijn doch maakt het ontwikkelen gemakkelijker en bespaart veel tijd.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst van 30 september door een mail te versturen naar: EsMEI@batouwe.nl.

Evaluatie van examenproducten
Examenservice MEI ontvangt gedurende het jaar feedback van gebruikers van de examenproducten.
Deze feedback gebruiken de constructeurs weer bij het jaarlijkse onderhoud van producten.
Begin juni heeft Examenservice daarnaast een evaluatie uitgezet onder de deelnemende scholen. De
evaluatie is erop gericht te inventariseren welke producten ROC’s gebruiken (en met welke omvang),
wat de ervaringen van studenten, bedrijven en docenten hiermee zijn en waar verbeterpunten zitten.
We doen een klemmend beroep op een ieder om de evaluaties

vóór 1 augustus te mailen naar

interim-manager Joke Steenbruggen: steenbruggen@batouwe.nl of EsMEI@batouwe.nl.
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Mbo-examenleveranciers vinden elkaar
Verschillende examenleveranciers die voor en in samenwerking met mbo-instellingen en relevante
branches examenproducten en/of examendiensten leveren, hebben afgesproken dat zij in de toekomst
bijeenkomen om elkaar te informeren over hun producten en hun werkwijze. Ook willen ze gemeenschappelijke belangen, ontwikkelingen en knelpunten uitwisselen. Het gaat om de volgende organisaties: Consortium Beroepsonderwijs, De Groene Standaard, Stichting Examenservice MEI, Examenwerk,
Fundeon, IBKI, PROVE2MOVE, KCH Examens, STeAG, Stem en Stichting Praktijkleren.
Deze organisaties delen een aantal aandachtsgebieden, zoals toezicht door de Inspectie van het Onderwijs, digitaal toetsen, efficiëntere vormen van examineren, examineren in de beroepspraktijk, kennistoetsen en toetssystemen, geheimhouding en beveiliging van examens.
Andere examenleveranciers die voor het mbo werken, kunnen ook deelnemen. De examenleveranciers
komen twee keer per jaar bijeen. Ton Remeeus, directeur Stichting Praktijkleren, kan hierover informatie verstrekken.

Deelnemersraad
De halfjaarlijkse Deelnemersraad is

8 oktober van 10.30 - 12.00 uur bij de MBO Raad in Woerden,

voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de Btg MEI.

!

Voor meer informatie over Examenservice MEI
Zie voor meer informatie over Examenservice MEI de website www.stichtingexamenservicemei.nl
of neem contact op met interim-manager Joke Steenbruggen, telefoon 026 - 445 44 85 of 06 51 39
25 87, e-mail: steenbruggen@batouwe.nl of EsMEI@batouwe.nl.
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