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De éénloketfunctie bereikt
De Stichting Examenservice MEI en Kenteq hebben overeenstemming bereikt op
het gebied van examineringsproducten. Hiermee is een nadrukkelijke wens van de
belangrijkste partners, de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie, UnetoVNI en NVKL alsmede de deelnemende ROC’s, in vervulling gegaan: één loket
voor examenproducten. De overeenstemming kwam tot stand met ondersteuning
van de opleidings- en ontwikkelingsfondsen OOM en OTIB.
De samenwerking houdt in dat Kenteq inmiddels het gehele portfolio aan examenproducten heeft overgedragen aan Examenservice MEI, die daarmee eigenaar van deze producten is. Daar staat tegenover dat Kenteq de komende jaren – in opdracht en onder regie
van Examenservice – werkzaamheden voor Examenservice verricht. Vanzelfsprekend hebben de activiteiten plaats binnen de netwerkstructuur die Examenservice MEI het afgelopen anderhalf jaar heeft gevormd. Ook de hoge kwaliteitseisen die Examenservice aan examenproducten stelt, zijn hier van toepassing. De menskracht die Kenteq kan leveren, is
een welkome versterking van het netwerk waarbinnen inmiddels al zo’n honderd mensen
vanuit branches, het bedrijfsleven en onderwijs met veel inhoudelijke expertise en enthousiasme actief zijn.
De samenwerkingsovereenkomst houdt ook in dat Kenteq – en rechtsopvolgers – niet
meer actief zijn op de markt van examenproducten waarin Examenservice werkt. Kenteq
blijft wel examendiensten leveren zoals trainingen voor praktijkbeoordelaars, inzet van assessoren en ondersteuning bij praktijkexamens. Dergelijke diensten kunnen een passende
aanvulling zijn op examenproducten van Examenservice MEI.

Aanbod aan examenproducten
Kenteq handelt de komende tijd adequaat de lopende overeenkomsten met scholen af.
Nieuwe aanvragen voor Kenteq-examens komen terecht bij Examenservice MEI; ROC’s
kunnen voor dit of komend schooljaar geen nieuwe overeenkomst meer met Kenteq afsluiten. Examenservice MEI verwelkomt deze scholen natuurlijk graag als nieuwe deelnemer.
Voor elk nieuwe deelnemer is het aanbod beschikbaar van ruim 170 examenproducten dat
Examenservice inmiddels heeft opgebouwd.

Voor meer informatie
Zie voor meer informatie de website www.stichtingexamenservicemei.nl of neem contact
op met de interim-manager van de Stichting Examenservice MEI: Joke Steenbruggen, telefoon 026 - 445 44 85 of 06 51 39 25 87.
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