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Instructievideo’s examineren “MEI” op website
Op de website van de Stichting Examenservice MEI zijn sinds kort instructiefilmpjes te zien
over het examineringsproces van de eigen Examenservice-lijn. Behalve een instructie over
beoordeling met Onvoldoende/Voldoende/Goed (OVG) is er ook een instructie over beoordeling met de cijfers 1 tot en met 10 die het ROC van Twente hanteert. De instructievideo's zijn
– naar keuze – bedoeld voor zowel de beoordelaar en de begeleider als de student.
In de filmpjes is – ter illustratie – gebruikgemaakt van examenproducten van de lijn Examenservice/Masterplan. De instructievideo’s volgen een student uit de techniek vanaf het moment dat hij toestemming
krijgt om met de kwalificerende periode van de opleiding te beginnen. Nadat hij informatie heeft ontvangen, komt het proces voor het verwerven én goedkeuren van een examenopdracht in beeld. Aansluitend
daarop volgt het uitvoeren van het examen in een bedrijf en de feitelijke beoordeling met de rollen van
een beoordelaar uit het bedrijf en van school. Tot slot is er de ROC-examencommissie die de bewijsstukken controleert en vaststelt.
De instructiefilms zijn gemaakt door het ROC van Twente samen met het Onderwijscluster MEI (Metaal,
Elektro- en Installatietechniek) van de MBO Raad en gaan dus over het examineringsproces, van het
verwerven van een examenopdracht voor een Proeve van Bekwaamheid tot en met diplomering. De
video’s zijn tot stand gekomen met medefinanciering vanuit het project “Professionalisering examenfunctionarissen en examinering” en hebben als doel het borgen van de inzet van examenproducten. Op de
website van de Stichting Examenservice MEI (www.stichtingexamenservicemei.nl) zijn de instructievideo’s te vinden onder de Tab “Info”.
De films geven een goed inzicht in de verschillende fasen van het examenproces van een Proeve van
Bekwaamheid, in het bijzonder ook in de rol die een bedrijf speelt bij het opstellen van een examenopdracht en in de beoordeling zelf. Daarmee zijn de filmpjes in te zetten als een waardevolle aanvulling
op de informatieverstrekking die elk ROC zelf verzorgt en als aanvulling op trainingen voor gekwalificeerde beoordelaars.

Examens voor Herziene Kwalificatiedossiers, voortgang
Examenservice MEI zet haar ontwikkelcapaciteit sinds vorig jaar grotendeels in voor examens op basis
van de Herziene Kwalificatiedossiers. Inmiddels zijn er van de examenlijn Examenservice/Masterplan
voor 47 opleidingen c.q. crebo’s examenproducten in concept klaar. Deze liggen momenteel ter
aanvulling bij Ontwikkelplatforms of ter toetstechnische en vakinhoudelijke screening bij het Screenplatform en Vakcommissies van de Stichting Examenservice MEI.
De examens van de lijn Examenservice/Masterplan, waaraan inmiddels een groot aantal scholen meewerkt, bestaan uit een Proeve van Bekwaamheid met integrale examinering van kennis, vaardigheden
en gedrag. In elke Proeve is expliciet de examinering van kennis en vaardigheden aanwezig en verantwoord. Examenservice MEI gaat daarbij uit van 100% dekking van een Kwalificatiedossier.
Een examen bevat per opleiding voor het beroepsgerichte Basis- en Profieldeel beoordelingsformulieren
per kerntaak en algemene documenten zoals instructie voor de student, voor de begeleider en beoordelaar en een Opdrachtformulier plus Vaststellingseisen daarvoor.
Per opleiding is er voorts een Servicedocument. Hierin hebben scholen en bedrijven samen vastgelegd – en gevalideerd – wat er hoe wordt geëxamineerd en wat een examenopdracht minimaal moet
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bevatten. Servicedocumenten vormen daarmee een verantwoording van het examen én een leidraad
voor het opstellen van “maatwerk”-examenopdrachten voor examinering in de beroepspraktijk. De beoogde examens bevatten zelf ook voorbeeld-examenopdrachten oftewel referentieopdrachten.
Overigens: parallel aan het werken aan examens voor de Herziene Kwalificatiedossiers is het ontwikkelplatform voor referentieopdrachten actief met het verder uitbreiden van het aanbod aan referentieopdrachten. Zo zijn er afgelopen maand onder meer nieuwe opdrachten geplaatst voor de opleidingen
Servicemedewerker Gebouwen, Allround Ondernemer Klussenbedrijf en Technicus EIPS.
De examens van de lijn Examenservice/Masterplan staan centraal tijdens de bijeenkomst Examineren voor de toekomst op 19 februari aanstaande. Alle gebruikers van de examenproducten
hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Ook het Consortium Beroepsonderwijs ontwikkelt voor een aantal opleidingen examenproducten voor Examenservice MEI. Het eerste prototype-examen is inmiddels in concept klaar
en zit in het proces van toetstechnische en vakinhoudelijke screening.

Keuzedelen
Examenservice MEI ontwikkelt en valideert ook examens voor – branchegerichte – Keuzedelen. Het
bestuur bespreekt in de maartvergadering in hoeverre en op welke wijze het op alle vragen van de deelnemende partijen naar examens voor Keuzedelen kan en wil ingaan. Ter onderbouwing van de discussie hierover inventariseert Examenservice MEI momenteel bij de deelnemende ROC’s welke Keuzedelen men van plan is aan te bieden binnen de context van MEI-opleidingen.
Tijdens de volgende

Deelnemersraad op 19 mei (13.30 - 15.30 uur) staat het onderwerp Keuze-

delen op de agenda.

!

Meld fouten aan Examenservice MEI
De Ontwikkelplatforms, het Screenplatform en de Vakcommissies van de Stichting Examenservice MEI werken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Maar ook het construeren en valideren van examens blijft mensenwerk en soms wordt er iets over het hoofd gezien. Dat kan
een fout zijn in een werktekening bij een opdracht, een verkeerde verwijzing naar een product
of een veel te krappe tijdsaanduiding.
Meld het Examenservice !
Examenservice MEI is een netwerkorganisatie ván, vóór en dóór scholen, met korte lijnen
waarbinnen een omissie snel is op te pakken, zo nodig te herstellen en opnieuw te valideren.

Vacatures bij Examenservice
De groei van Examenservice MEI en het grote aantal crebo’s waarvoor de partners samen producten
ontwikkelen, brengt veel werk met zich mee voor het netwerk dat Examenservice vormt. Er is dringend
behoefte aan uitbreiding van de Vakcommissie Elektrotechniek en de Vakcommissie
Werktuigkundige Installaties. Voor deze laatste commissie vraagt Examenservice een ROCvertegenwoordiger die de rol van voorzitter/secretaris wil vervullen en eventueel ook zitting wil nemen in
de Vaststellingscommissie. De inzet van de twee Vakcommissieleden is gemiddeld een dagdeel per
week. Examenservice vergoedt de uren aan de instelling.
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Een beschrijving van de vacatures wordt met dit Nieuwsbericht verspreid.
Voor meer informatie: Paul Verschoor, coördinator Screenen & Valideren, tel.: 06 46 23 81 46.

Gedragscode gebruik website en examenproducten
Op verzoek van de Deelnemersraad en – helaas – naar aanleiding van enkele voorvallen waarin niet
zorgvuldig is omgegaan met de verspreiding van examenproducten, heeft het bestuur een notitie
opgesteld met de afspraken voor het gebruik van de website en de examens van de Stichting Examenservice MEI. De notitie bevat de gedragsregels die partijen el eerder met elkaar hebben opgesteld in de
Deelnemingsovereenkomst en in de Verklaring voor de Toegangscode van de website.
In de notitie is voorts de inhoud opgenomen van de Geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring tekenen alle mensen die actieve inzet leveren voor Examenservice.
De bestaande afspraken zijn door het bestuur aangevuld. Zo wordt voortaan elk schooljaar de Toegangscode voor de website per instelling vernieuwd en dienen alle mensen die inzet plegen elk schooljaar de Geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Bij overtreding van afspraken over het gebruik en
verspreiden van de examenproducten, neemt het bestuur actie richting de instelling en indien nodig juridische stappen.
De notitie is te vinden op de website – onder de TAB Info > Nieuws – en wordt bij alle belanghebbenden
onder de aandacht gebracht.

Gevalideerde examens
In het vorige Nieuwsbericht is ingegaan op de screening en validering van examens en de bevindingen
die daarmee zijn opgedaan in het schooljaar 2014-2015. Hierover is beschikbaar de Rapportage Vaststellingscommissie Examenservice MEI 2014-2015 - Vastgesteld door Bestuur 1-10-15. Deze rapportage is te vinden op het beveiligde deel van de website van de Stichting Examenservice MEI onder Info >
Rapportage Vaststellingscommissie.
ROC’s kunnen de rapportage gebruiken om de eigen Examencommissie te informeren over de vastgestelde examens en de wijze waarop dit gebeurt. Van elk gevalideerd examen is desgewenst ook het
Vaststellingsrapport beschikbaar c.q. opvraagbaar.
Tijdens de uitwisselingsbijeenkomst van 19 februari bevat het programma een workshop die specifiek
ingaat op de werkwijze van Examenservice bij screenen en valideren en welke activiteiten een
ROC op dit gebied nog zelf moet uitvoeren.

!

Meer informatie over Examenservice MEI
Zie voor meer informatie over Examenservice MEI de website
www.stichtingexamenservicemei.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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Aan Examenservice MEI deelnemende ROC's per 1-1-2016
ROC
ROC A12
Albeda College
Alfa-college
Arcus College
Aventus
Da Vinci College
ROC De Leijgraaf
Drenthe College
ROC Friese Poort
Friesland College
Gilde Opleidingen
Graafschap College
Hoornbeeck College
Horizon 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
Rijn IJssel
ROC Rivor
Scalda
Scholengemeenschap Bonaire
Summa College
ROC Ter AA
ROC van Amsterdam
ROC van Flevoland
ROC van Twente
ROC West-Brabant (Markiezaat/Radius)
Zadkine

Gevestigd (o.a.) te
Ede (Gld.)
Rotterdam
Groningen
Heerlen
Apeldoorn
Dordrecht
Veghel
Emmen
Drachten
Leeuwarden/Heerenveen
Roermond
Doetinchem
Amersfoort
Alkmaar
Gouda
's-Hertogenbosch
Harderwijk
Leiden
Leusden
Utrecht
Utrecht
Den Haag
Nijmegen
Groningen/Stadskanaal
Arnhem
Tiel
Vlissingen
Kralendijk (Bonaire)
Eindhoven
Helmond
Amsterdam
Almere
Hengelo (Ov.)
Bergen op Zoom
Rotterdam
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