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“Zicht en grip op examinering door meedoen”
Dat was de rode draad in het betoog van Hans Kaspersen, Programmamanager ROC van
Amsterdam/ROC van Flevoland en bestuurslid van Examenservice MEI, in de Deelnemersraad van 24 mei jongstleden. Onderwerp van gesprek was het belang én de noodzaak van
aangesloten scholen om actief bij te dragen aan de ontwikkeling en vaststelling van examens.
Voor het schooljaar 2017-2018 is er weer een aantal vacatures die volop mogelijkheden bieden kennis en kunde uit te breiden ten faveure van de MEI-examens en van de eigen organisatie.
Hans Kaspersen gaf in de Deelnemersraadvergadering een uiteenzetting hoe de eigen organisatie de
ontwikkeling heeft doorgemaakt van eerst het zelf ontwikkelen van examens tot de huidige situatie waarin met veel enthousiasme wordt geparticipeerd in activiteiten van Examenservice MEI. Zo is een van de
onderwijskundigen een dag per week werkzaam in de Regiegroep van Examenservice en zijn docenten
van uiteenlopende opleidingen (waaronder Laag- en Middenspanningstechniek, Vliegtuigonderhoud,
Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra) actief in Ontwikkelplatforms en Vakcommissies.
“Een van de voordelen die de school én de mensen hiervan ervaren, is de invloed op en het

mede-

eigenaarschap van examens”, aldus Hans. Een andere pré is dat “docenten kennis behouden van
examinering. Men blijft goed op de hoogte van actuele regelgeving. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit
van de uitvoering van examinering te bevorderen en te borgen.”
Met de aanwezigen is tijdens de Deelnemersraad gediscussieerd hoe in tijden van krapte in docentenbezetting toch is bij te dragen aan het werk binnen Examenservice MEI. Zo vraagt het meedoen in Ontwikkelplatforms slechts een beperkte tijdsinvestering. Voor een structurelere inzet zijn er onder meer
diverse vacatures bij Vakcommissies.

!

Inbreng van in het bijzonder vakdocenten is onontbeerlijk om examens praktisch en concreet te houden. Inbreng vanuit alle aangesloten scholen houdt de kosten laag en daarmee geven scholen invulling aan afspraken uit de Examenagenda mbo.
Een uitgebreid overzicht aan

vacatures is te vinden op de website www.esmei.nl > Vacatures.

Uitwisselingsbijeenkomst 12 mei
De rode draad in de goed bezochte Uitwisselingsbijeenkomst op 12 mei was “Samen meer kwaliteit”. In
diverse workshops konden de 97 aanwezigen informatie halen maar vooral ook met elkaar in gesprek
gaan over uiteenlopende onderwerpen. Zo kwam in de workshop Examens voor Keuzedelen enerzijds
aan de orde vanuit welke uitgangspunten Examenservice deze examens ontwikkelt (zoals “het examen
zo klein mogelijk houden”), anderzijds spraken de aanwezigen over knelpunten en oplossingsrichtingen
voor Keuzedelen binnen de BBL. Bij het onderwerp Valideren van examens is uitgebreid stilgestaan bij
hoe en wat Examenservice MEI screent en valideert en wat de school zelf kan of moet doen.
De begeleiders van “Examinering in de beroepspraktijk” gingen met de aanwezigen in gesprek over dilemma’s rondom dit onderwerp, suggesties uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs hierover en over wat Examenservice MEI kan bijdragen aan meer zicht en grip op examinering.
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In diverse andere workshops stonden referentie- en examenopdrachten voor verschillende opleidingen
centraal. In de workshop rondom het Kwalificatiedossier Service- en Onderhoudstechniek zijn aanvullingen verzameld voor de Servicedocumenten. De workshop voor mensen die actief betrokken zijn bij de
opleiding Middenkader Engineering - Technicus leidde tot een nieuw initiatief, te weten

kalibreer-

bijeenkomsten waarin aanwezigen elkaars examenopdrachten bespreken op niveau, mate van
complexiteit, zelfstandigheid enzovoort.
In aansluiting op diverse workshops verzorgt Examenservice MEI in september een Ontwikkelplatform
voor examenopdrachten voor Service- & Onderhoudstechniek en een eerste Kalibreerbijeenkomst examenopdrachten Middenkader Engineering - Technicus. De uitnodiging hiervoor volgt later deze maand.
De Uitwisselingsbijeenkomst was een mooi voorbeeld van het principe van - door - voor. De hand-outs
van de diverse presentaties tijdens de Uitwisselingsbijeenkomst zijn te vinden op de website van Examenservice MEI www.esmei.nl > INFORMATIE > Kennisuitwisseling > Studiemiddag 12-5-17.
Daar is ook te vinden de rapportage van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs Examinering
in de reële beroepscontext.

Examens voor nieuwe werkgebieden
Tijdens de Uitwisselingsbijeenkomst op 12 mei kon men ook kennismaken met examens voor Mechanisch Operator A en B en Operator A en B. Examenservice MEI ontwikkelt op verzoek van deelnemende
scholen examens voor opleidingen in de

Proces- en Operationele techniek. De eerste vier

examens zijn daarvoor inmiddels gevalideerd. Voor de zomervakantie volgen die van Procesoperator C
en Assistent Procestechniek, na de zomervakantie staan de examens voor Operationele Techniek op de
planning. Onderwijsinstellingen kunnen voor deze examens hun Deelnemingsovereenkomst uitbreiden
met een addendum. Hiervoor gelden dezelfde condities als voor de MEI-examens.

Vliegtuigonderhoud (niveau-3- en niveau-4-opleidingen) en voor
Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra. Vraagsturing vanuit scholen is voor deze uitbreiDit geldt inmiddels ook voor

ding het uitgangspunt. Voor “technische ICT” is in samenwerking met het ROC van Twente een eerste
examen ontwikkeld (Medewerker ICT).

Workshops voor scholen én bedrijven
Wellicht is het niet bij iedereen bekend doch over diverse onderwerpen die hierboven zijn benoemd, verzorgt Examenservice MEI workshops op scholen, als onderdeel van de service. Zo was Examenservice
dit voorjaar met workshops over diverse examens present op studiedagen van Techniek College Rotterdam en ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland. Voor de ROC’s in Noord-Nederland is een middag
verzorgd over het zelf ontwikkelen én vaststellen van examenopdrachten. Bij het Friesland College is in
nauwe samenspraak met leden van de examencommissie het eigen examenproces onder de loep genomen en is met elkaar nagegaan hoe de uitvoering van examinering is te versterken.
Scholen en andere partners van Examenservice MEI die ook graag van deze service gebruik willen maken, kunnen zich melden (EsMEI@batouwe.nl).

MEI-examens ontwikkeld door het Consortium Beroepsonderwijs
De Stichting Consortium Beroepsonderwijs en Examenservice MEI hebben hun samenwerking voor vijf
jaar verlengd. Met de MEI-examens van het Consortium kan Examenservice de deelnemende scholen
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meer diversiteit bieden. Het eerste examen in deze reeks (die van Verspaner) is inmiddels gevalideerd
en te vinden op de website www.esmei.nl. De komende tijd zijn andere examens van niveau 2 en 3 te
verwachten. Het examen voor de niveau-4-opleiding Middenkader Engineering - Technicus volgt later dit
jaar. De examens van het Consortium voldoen aan dezelfde vereisten als die van de lijn Examenservice
MEI en worden op eenzelfde wijze gescreend en gevalideerd.

Prioriteiten tweede helft 2017
Voor de tweede helft van 2017 zijn inmiddels de prioriteiten in de activiteiten bepaald. Deze liggen bij:
 het aanvullen/aanscherpen van examens voor de Herziene Kwalificatiedossiers op basis van ontvangen feedback, voortschrijdend inzicht en desvereist op basis van de normen voor certificering;
 het uitbreiden van voorbeeldexamenopdrachten (de referentieopdrachten) bij de examens voor de
Herziene Kwalificatiedossiers.
Naast tussentijdse feedback die Examenservice vastlegt en gebruikt voor de

evaluatie, houdt Exa-

menservice elk jaar een evaluatie onder gebruikers. Deze is 22 mei verspreid onder alle bij Examenservice bekende e-mailadressen. Mocht u de evaluatie niet hebben ontvangen doch daarvan wel gebruik
willen maken, laat het dan even weten. U ontvangt dan het evaluatieformulier alsnog.

Digitalisering
Parallel aan de twee prioriteiten werkt Examenservice MEI aan digitalisering van de examens en de formulierenstroom. Vanuit een groot aantal scholen is de wens voor digitalisering geuit. De werkgroep Digitalisering (bestaande uit vertegenwoordigers van zes ROC’s) heeft daarvoor het afgelopen jaar een Programma van Eisen uitgewerkt. Met ondersteuning van InkoopMeesters is vervolgens een aanbestedingstraject doorlopen. Hieruit is

Examenservices geselecteerd om de digitalisering invulling te ge-

ven. Belangrijke redenen hiervoor waren onder andere de ervaring die Examenservices heeft met Praktijkbeoordelen, de onderliggende samenwerking met enkele andere examenleveranciers waardoor bijvoorbeeld ontwikkelkosten kunnen worden gedeeld en een helpdesk die straks vijf dagen per week beschikbaar is. De grove planning voor de digitalisering houdt in dat er in de periode van 11 september tot
10 november diverse onderdelen worden getest. Nadien staat er een pilot gepland. De digitalisering
moet in het eerste kwartaal van 2018 operationeel zijn.
Het overzicht aan vacatures bevat ook een oproep voor mensen die mee willen “testen”.

Examens voor Keuzedelen
In dit schooljaar ontwikkelde Examenservice MEI voor ruim veertig Keuzedelen examens. Circa de helft
daarvan is inmiddels gevalideerd en beschikbaar voor de aangesloten scholen. Andere examens zitten
in het proces van screening en validering.
De ontwikkeling van enkele Keuzedeelexamens is “geparkeerd” vanwege het niet kunnen invullen van
een Ontwikkelplatform. Ontwikkelplatforms van vakdeskundigen uit onderwijs en bedrijfsleven zijn onontbeerlijk om een goed en uitvoerbaar examen te maken. Zeker geldt dit voor Keuzedelen waarvan
inhoud en niveau niet duidelijk zijn omschreven. In het vacatureoverzicht staat eveneens een oproep
voor Ontwikkelplatforms Examens Keuzedelen die in het najaar plaatshebben.
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Meer informatie over Examenservice MEI
Zie voor meer informatie over Examenservice MEI en de vacatures:
www.esmei.nl of neem contact op met 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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