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Bijna tweederde deelname aan Examenservice
Het aantal ROC’s dat zich aansluit bij de Stichting Examenservice MEI, breidt zich uit. Examenservice MEI bereikt daarmee binnen een jaar een deelnemingspercentage van bijna 65%
van de studentenaantallen. Voor het Stichtingsbestuur is dit een duidelijk signaal dat Examenservice MEI in een behoefte voorziet en dus doorgroeit. Bij niet commerciële collegaleveranciers uit andere branches ging het ook zo. Binnen enkele jaren sloten nagenoeg alle
ROC’s zich bij hun eigen initiatief en opleidingssectoren aan.
Een belangrijke reden voor nieuwe ROC’s om zich aan te sluiten bij de Stichting Examenservice MEI
(Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek) is de brede samenwerking

en inspraak die

Examenservice creëert tussen onderwijs en betrokken branches in zowel de validering als de
(door)ontwikkeling van exameninstrumenten. De positieve invloed die dit heeft op de expertiseontwikkeling van medewerkers en onderwijsteams, is voor nieuwkomers eveneens een hoog goed. “We leren
veel van elkaar.”

deelnemersbijdrage van € 22,50 per MEI-student voor schooljaar 2013-2014 blijkt erg
aantrekkelijk. Het laat zien dat krachtenbundeling kan leiden tot structurele kostenverlaging voor
examens.
De lage bijdrage voor ROC’s is mogelijk omdat de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie (KMU), Uneto-VNI en NVKL, alsmede de opleidings- en ontwikkelingsfondsen OTIB en OOM de

Ook de

komende drie jaar financieel bijdragen aan Examenservice MEI. Het vertrouwen vanuit werkgevers en
fondsen is groot.
Bijkomend en belangrijk voordeel: personeelsleden (docenten/toetsdeskundigen/schrijvers) vanuit
nieuwe ROC’s willen direct deelnemen in het Screenplatform, Vakcommissies, Ontwikkelplatforms en/of
aan de workshops van de Stichting om zo ook de kwaliteit van examinering in hun eigen school te verbeteren.

Dé 1-loketfunctie
De achterliggende drie jaar hebben diverse partijen zich voor en achter de schermen uitermate ingespannen om een samenwerking van Examenservice MEI met kenniscentrum Kenteq te realiseren. Helaas besloot het bestuur van Kenteq onlangs (augustus 2013) de samenwerking op dit moment niet aan
te gaan. Het Examenservicebestuur betreurt dit ten zeerste.
Het gevolg is dat de Stichting Examenservice MEI nu zonder Kenteq voortvarend verder werkt aan de
uitbouw van de 1-loketfunctie op examineringsgebied. Die 1-loketfunctie is een nadrukkelijke wens van
de belangrijkste stakeholders: de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI en NVKL,
de ontwikkelingsfondsen OTIB en OOM, alsmede de Bedrijfstakgroep MEI van de MBO Raad.

Rapportage Vaststellingscommissie 2012–2013
Het accent op de activiteiten in schooljaar 2012-2013 lag bij het screenen (zorgvuldig nagaan of een
examenproduct aan toetstechnische vereisten voldoet) en inhoudelijk valideren van exameninstrumenten van ROC’s en het Consortium Beroepsonderwijs. Met betrokkenen, gebruikers en de Inspectie van
het Onderwijs zijn deze activiteiten de afgelopen maanden geëvalueerd. Op basis daarvan zijn actie- en
verbeterpunten geformuleerd.
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De Rapportage van de Vaststellingscommissie over 2012-2013 geeft een transparant beeld van de
werkwijze van de Vaststellingscommissie, het Screenplatform en de Vakcommissies. De rapportage is
beschikbaar voor alle bij de Stichting Examenservice MEI aangesloten deelnemers via de website
(http://www.stichtingexamenservicemei.nl). ROC’s kunnen deze rapportage onder meer gebruiken voor
communicatie met en verantwoording aan de eigen Vaststellingscommissie(s).

Nieuwe servicedocumenten
De evaluatie heeft eveneens geleid tot enkele verbeteringen in het Vaststellingsinstrument waarmee
Examenservice examenproducten screent en inhoudelijk valideert. Ook het Reglement voor de werkwijze van screenen en valideren is aangepast aan ervaringen en voortschrijdend inzicht. Als extra hulpmiddel is daarbij de Handleiding voor screenen en valideren ontwikkeld. Deze handleiding geeft allerlei
bruikbare tips voor het objectief beoordelen van exameninstrumenten.
Vanuit het Screenplatform is bovendien de Notitie “Examineren van Nederlands, rekenen en Engels in
het mbo” geschreven met tips voor het verwerken van beroepsspecifieke vereisten in exameninstrumenten.
Alle servicedocumenten zijn voor de deelnemers van de Stichting Examenservice MEI te vinden op de
website www.stichtingexamenservicemei.nl:
 Vaststellingsinstrument schooljaar 2013-2014, versie 30-8-2013
 Reglement - Werkwijze Validering exameninstrumenten Examenservice MEI, 30-8-2013
 Handleiding screening en validering exameninstrumenten - ESMEI - 30-8-2013
 Notitie taal en rekenen - SB - Examenservice MEI, 30-8-2013

!

Examenservice beveelt ROC’s die exameninstrumenten inbrengen, van harte aan het Vaststellingsinstrument ook zelf te gebruiken en – nog mooier – ingevuld toe te voegen aan de te leveren
examens.

Nieuwe exameninstrumenten 2013-2014
In de Nieuwsbrief van juli is melding gemaakt van aanvulling en aanpassing van het productenaanbod
aan de Kwalificatiedossiers 2012, aan gebruikerservaringen en/of aan specifieke wensen/behoeften van
deelnemende partijen. Bovendien ontwikkelt Examenservice MEI een eigen productenlijn vanuit een
aantal exameninstrumenten die al ingebracht zijn. Daarbij wordt expliciet aandacht besteed aan het
aspect kennistoetsing.
Inmiddels zijn de activiteiten hiervoor in gang gezet in de vorm van ontwikkelopdrachten. Conform de
uitgangspunten maakt Examenservice MEI hierbij gebruik van ontwikkelcapaciteiten van scholen en
branches en waarbij een nadrukkelijk onderscheid bestaat tussen het ontwikkelen enerzijds en het valideren anderzijds.
Nieuwe activiteiten vragen ook nieuwe en andere deskundigheden. De bemensing van de Vaststellingscommissie, het Screenplatform en de Vakcommissies staat er inmiddels aardig en er is een kern
om mee door te gaan. De Vakcommissie Metaalopleidingen kan overigens nog een of twee vakdocenten gebruiken. Voor de ondersteuning van ontwikkelopdrachten zoekt Examenservice

onderwijs-

kundigen/ontwikkelaars.

!

Sommige ROC’s hebben op de korte termijn specifiek behoefte aan een bepaald examen. Meld
dit bij Examenservice MEI, dan wordt daarmee rekening gehouden.
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Deelnemersraad 3 oktober 2013
Op 3 oktober heeft aansluitend aan de Algemene ledenvergadering van de Btg MEI de bijeenkomst
plaats van de Deelnemersraad van Examenservice (12.30 - 14.00 uur).
Agendaonderwerpen vanuit het bestuur zijn in elk geval:
 Inhoudelijke en financiële verantwoording over schooljaar 2012-2013
 Vernieuwing, aanpassing en aanvulling productenaanbod in inhoud en planning
 De begroting, deelnemersbijdrage en facturering 2013-2014.
Mochten er andere relevante onderwerpen te bespreken zijn, meld dit dan bij interim-manager Joke
Steenbruggen (zie hieronder). De uitnodigingen en de agenda voor de Deelnemersraad worden op 24
september verspreid.

Vers van de pers
Op woensdag 18 september hebben Jeannette Moning (Consortium Beroepsonderwijs) en Robert

‘Construeren
vanuit de ogen van de vaststeller’. De workshop is met name bedoeld voor bedrijven en voor

Kamper (Koning Willem I College) het eerste dagdeel verzorgd van de workshop

toetsdeskundigen en docenten van ROC’s die deelnemer zijn van de Stichting Examenservice MEI. Zij
krijgen zo meer inzicht in - en ook begrip voor - de werkwijzen van Examenservice MEI bij het screenen
en vaststellen van exameninstrumenten.
Aan het eerste dagdeel werd deelgenomen door een gemêleerd gezelschap dat, aldus de trainers, de
workshop zeer zinvol vond en waardeerde.
Inschrijven voor het tweede dagdeel kan niet meer. Wel zullen de trainers op basis van de ervaringen
en nieuwe belangstelling de workshop eind 2013 nogmaals verzorgen.

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