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Positieve audit Inspectie van het Onderwijs
Hoe trots kunnen wij allen zijn op de kwaliteit die de Stichting Examenservice MEI levert?
Eind november 2014 voerde de Inspectie van het Onderwijs bij Examenservice MEI een audit
uit, een examen voor onszelf. Op basis van een steekproef oordeelde de Inspectie dat de
examenproducten met referentieopdrachten voldoen aan de vereisten.
De audit van de Inspectie richtte zich op tien examenproducten van de lijnen Consortium Beroepsonderwijs, Examenservice/Masterplan met beoordeling Onvoldoende, Voldaan en Goed en de lijn Examenservice/Masterplan met cijferbeoordeling van 1 tot en met 10. Bij de examenproducten met cijfers
was een kleine aanpassing nodig voor de cesuur. Die aanpassing is onlangs goedgekeurd en de examenproducten op de website van de Stichting Examenservice MEI zijn van de aanpassing voorzien.
Indien een ROC een product inzet als kadertoets 1, dan voldoet het eveneens aan de criteria daarvoor.
Al met al een mooie waardering voor alle betrokkenen – van constructeurs tot vaststellers – die zich de
afgelopen twee jaar voor Examenservice MEI hebben ingezet.
Voor de examenproducten waarvoor ROC’s en bedrijven uit Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel de
basis legden (de “Masterplanproducten”) luidden de complimenten: “producten van hoog niveau, zeer
verzorgd en bruikbaar”.
De positieve audit en de waardering die daaruit sprak voor wat met elkaar in twee jaar tijd is bereikt,
geven alle participanten van Examenservice vertrouwen en energie om aan de slag te gaan met examenproducten voor de nieuwe Kwalificatiedossiers.

Examineren doe je samen
De basis voor de ontwikkeling van nieuwe examenproducten is afgelopen 12 december gelegd. Ruim
zestig vertegenwoordigers van ROC’s, bedrijven en brancheorganisaties bezochten toen de bijeenkomst “Examineren doe je samen”. Twee inhoudelijke onderwerpen stonden centraal:
1) Hoe werken we binnen Examenservice samen aan de kwaliteitsborging van examens?
2) Hoe kunnen we vanuit de nieuwe Kwalificatiedossiers komen tot examenproducten?
Het was een programma van, voor en door alle partijen die bij Examenservice zijn betrokken: scholen,
bedrijven, werkgeversorganisaties en de brancheopleidingsfondsen OOM en OTIB, het Consortium
Beroepsonderwijs en kenniscentrum Kenteq.

1

Kadertoetsen en referentieopdrachten
Examenservice werkt aan de uitbreiding van referentieopdrachten. Het doel voor schooljaar 2014-2015 is per
examenproduct (gemiddeld) twee opdrachten te realiseren. Een referentieopdracht is een opdracht die – volgens
de criteria van Examenservice MEI en het oordeel van de Vakcommissies – van het juiste niveau is qua zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en complexiteit en die de inhoud van het Kwalificatiedossier dekt. Uit de audit van de
Inspectie van het Onderwijs bleek onder meer dat per opleiding een diversiteit aan opdrachten wenselijk zou zijn.
Dit is een wens die Vakcommissies (zo sprak Leo van de Water van de Vakcommissie Metaalopleidingen over “referentieopdrachten als perfecte instrumenten als voorbeeld”), scholen en bedrijven hartgrondig onderschreven op
12 december 2014 (zie elders in dit nieuwsbericht).
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In het eerste programmaonderdeel op 12 december legden screeners, vaststellers en constructeurs uit
wat hun rol en bijdragen binnen Examenservice is, waar ze tegenaanlopen en hoe je elkaar nodig hebt
in de verschillende fasen van productontwikkeling tot en met validering.
Voor de aanwezigen bood dit een genuanceerd beeld van de betrokkenheid en inzet van diverse partijen om met een variëteit in deskundigheid tot examens te komen. Oftewel: “Goede examinering is gebaseerd op samenwerking van alle betrokkenen”, aldus Nico Welboren, voorzitter van de Vaststellingscommissie.
Het tweede onderwerp was uitgewerkt in drie “denkstations”. Allereerst gaf Kenteq uitleg over de opbouw en inhoud van de nieuwe Kwalificatiedossiers. Vervolgens lieten zogenoemde “slimme groepjes”,
die in de maanden daarvoor de contouren uitwerkten voor nieuwe examenproducten, zien hoe Examenservice vanuit de nieuwe Kwalificatiedossiers examenproducten wil ontwikkelen. Onder meer werd
stilgestaan bij de uitgangspunten voor examinering, bij beoordelingssystematiek en cesuur en bij
de rol van referentieopdrachten.
De deelnemers aan de drie denkstations formuleerden daarvoor waardevolle aanvullingen. Bovendien
spraken ze uitgebreid over het zogenoemde analysemodel dat de slimme groepjes hadden ontwikkeld. Dit is een model om vanuit een dossier de inhoud te halen die in een examen moet terugkomen
en daarbij toetsvormen en criteria te bepalen. Het analysemodel biedt vervolgens houvast voor de
examenconstructie en – zo constateerden de aanwezige scholen – bovendien leidt het “invullen” van
het model per Kwalificatiedossier tot een goed inzicht in de inhoud van een opleiding. Dit illustreert de
eerder op de dag gedane oproep van Yvonne Ris (ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland) om als
school actief mee te doen aan Examenservice-activiteiten, immers: “Je wordt als ROC beter in examineren als je meedoet aan construeren”.
Afgesproken is dat de uitgewerkte analyses straks beschikbaar komen voor de deelnemende scholen
als een vorm van ‘servicedocument’.
Al met al was de bijeenkomst op 12 december een mooie mix van kennisdeling, netwerken en gezelligheid. De grote mate van betrokkenheid en enthousiasme die de opkomst en discussies lieten zien, vragen om voortzetting van een dergelijke uitwisseling. Examenservice wil in 2015 hieraan een vervolg
geven in onder andere regiobijeenkomsten samen met de branches.

!

Goede of minder goede actuele examenopdrachten blijven welkom. Samen met u ontwikkelt Examenservice MEI deze opdrachten tot voorbeeldopdrachten die aan de vereisten voldoen. Daarmee besparen we ook ontwikkeltijd en kosten. Overigens blijken tot genoegen van Examenservice
steeds meer ROC’s ook aan te kloppen voor externe validering van zelfontwikkelde examenproducten, een van de kernfuncties van Examenservice.

!

De Vakcommissie Werktuigkundige Installaties is naarstig op zoek naar een ROC-vertegenwoordiger die binnen de commissie de rol van vicevoorzitter en secretaris vervult (is het aanspreekpunt
van de commissie, zorgt voor verslaglegging). Hij/zij vertegenwoordigt bovendien de Vakcommissie in de Vaststellingscommissie. De vrouw/man die wordt gezocht dient een gedegen kennis en
ervaring te hebben in het vakgebied en van examinering. De tijdsinvestering is gemiddeld een
dagdeel per week (eens in de vier weken vergaderen in Woerden, de overige tijd is voorbereiding,
afhandelen van afspraken, uitwerken verslagen).
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Deelnemersraad 17 maart 2015
Dertig ROC’s met samen ruim 75% van de studenten van de MEI-opleidingen zijn binnen twee jaar
deelnemer geworden van de Stichting Examenservice MEI. Binnen de Deelnemersraad kunnen zij
meepraten over de toekomst en prioriteiten van Examenservice MEI.
Tijdens de Deelnemersraad van 17 maart aanstaande (van 10.00 - 12.30 uur voorafgaand aan de Algemene ledenvergadering van de Bedrijfstakgroep MEI) komt onder meer de financiële bijdrage voor
schooljaar 2015-2016 aan de orde. Het Bestuur wil de bijdrage handhaven op € 22,50 per student plus
een eenmalig entreebedrag voor ROC’s die zich met ingang van het schooljaar 2015-2016 aansluiten
(eenmalige bijdrage van € 12,50 per student).
Andere onderwerpen zijn in elk geval: externe ontwikkelingen (o.a. certificering van examenleveranciers), de invulling van de "service” van Examenservice en examenproducten voor de nieuwe Kwalificatiedossiers.
Een ROC dat graag zelf een onderwerp op de agenda wil plaatsen, kan contact opnemen met de interim-manager.

Wie doet wat in Examenservice?
Carla Alfrink

= Productcoördinatie (Kenteq)

Luc Fine

= Coördinatie Examenproducten Consortium Beroepsonderwijs (CBO)

Hans de Jong

= Hoofdontwikkelaar examenlijn Examenservice/Masterplan (ROC Aventus)

Arjan Kompanje

= Voorzitter van het Screenplatform (ROC A12)

Nico Welboren

= Voorzitter van de Vaststellingscommissie

Gerard de Wijs

= Coördinatie ontwikkeling referentieopdrachten (Summa College)

Hans Winsemius

= Beheer website Stichting Examenservice MEI (CBO)

Katelien Groenendijk = Voorzitter Vakcommissie Metaalopleidingen (OOM)
Rinze Jansma

= Voorzitter Vakcommissie Koudetechniek (NVKL)

Gerard Krikke

= Voorzitter Vakcommissie Elektrotechniek (Alfa-college)

John van Mil

= Voorzitter Vakcommissie Werktuigkundige installaties (OTIB)

Het management van Examenservice MEI wordt op interim-basis ingevuld door Joke Steenbruggen
(Batouwe Arnhem). Het Bestuur van de Stichting Examenservice MEI nam in december het besluit
dit interim-management met twee jaar te verlengen.
Bureau Batouwe verzorgt tevens de financiële administratie van Examenservice MEI en fungeert als
centraal contactpunt (026 - 445 44 85).

!

Meer informatie over Examenservice MEI
Zie voor meer informatie over Examenservice MEI de website www.stichtingexamenservicemei.nl
of neem contact op met 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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Aan Examenservice MEI deelnemende ROC's per 1-1-2015
ROC

Albeda College
Alfa-college
Arcus College
Aventus
Da Vinci College
ROC de Leijgraaf
ROC Friese Poort
Gilde Opleidingen
Graafschap College
Hoornbeeck College
ID College
Koning Willem I College
Landstede MBO
ROC Leiden
MBO Amersfoort
MBO Utrecht
ROC Midden Nederland
ROC Mondriaan
ROC Nijmegen e.o.
Noorderpoort
ROC A12
Rijn IJssel
ROC Rivor
Scalda
Summa College
ROC Ter AA
ROC van Amsterdam
ROC van Flevoland
ROC van Twente
Zadkine

Gevestigd (o.a.) te

Rotterdam
Groningen
Heerlen
Apeldoorn
Dordrecht
Veghel
Drachten
Roermond
Doetinchem
Amersfoort
Gouda
's-Hertogenbosch
Harderwijk
Leiden
Leusden
Utrecht
Utrecht
Den Haag
Nijmegen
Groningen/Stadskanaal
Ede (Gld.)
Arnhem
Tiel
Vlissingen
Eindhoven
Helmond
Amsterdam
Almere
Hengelo (Ov.)
Rotterdam
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