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‘Examineren doe je samen’
‘Wat is een goed examen?’ Die vraag staat vrijdagmiddag 12 december centraal tijdens een
bijeenkomst van de Stichting Examenservice MEI in Woerden. In het afgelopen jaar bereikten
de vele betrokkenen bij Examenservice MEI veel resultaten. Die resultaten willen ze al kijkend naar de toekomst graag met elkaar delen.
Onder het motto “Goed examineren doe je samen” wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken
naar de wijze waarop de Stichting Examenservice MEI omgaat met examinering. Dat gebeurt vanuit ieders rol en deskundigheid, vanuit de bevindingen tot nu toe en vanuit de nieuwe kwalificatiedossiers.
De bijeenkomst is primair bedoeld voor allen die actief betrokken zijn bij de kwaliteitsborging van de
examenproducten van Examenservice MEI: screeners, vaststellers, ontwikkelaars en vaklieden uit bedrijven, branches, ROC’s, Consortium Beroepsonderwijs of Kenteq.
Ook ROC’s die al deelnemer zijn van de Stichting Examenservice MEI maar nog niet aan de activiteiten
deelnemen, kunnen vertegenwoordigers voor de bijeenkomst aanmelden.
Het programma op 12 december begint met een lunch en eindigt met een borrel en een hapje. Er is
ruimschoots tijd voor kennisdeling, het uitwisselen van ervaringen en voor netwerken. Alles ter lering en
waardering.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar EsMEI@batouwe.nl, met vermelding, van naam, organisatie en telefoonnummer (liefst zowel vast als mobiel).
De definitieve uitnodiging volgt begin december. Aan de bijeenkomst zijn voor de gasten

geen kos-

ten verbonden.

Nieuw examenproduct voor Entree
Een terrein waaraan voor ROC’s ook geen kosten zijn verbonden, betreft het examenproduct voor de Entree-oplei-

Declaraties ROC’s

Het examenproduct is een Proeve van Bekwaamheid

ROC’s die voor de inzet van hun
mensen voor Examenservice
MEI declaraties over 2014 mogen indienen: urenlijsten van december en november moeten
vóór de Kerst ingeleverd te zijn.

waarin vaardigheden, kennis en gedrag geïntegreerd aan

Mailen naar EsMEI@batouwe.nl.

ding en wel het profiel Installatie- en Constructietechniek.
De Vaststellingscommissie van de Stichting Examenservice MEI valideerde 17 oktober het examen voor de variant
Installeren, deze maand staat de variant Construeren gepland.

de orde komen. De uitwerking is gebaseerd op de examenlijn Examenservice/Masterplan en is voorzien van een passende referentieopdracht.
De gevalideerde versie is voor deelnemende ROC’s inmiddels geplaatst op de website van de Stichting Examenservice MEI. Met de plaatsing van dit eerste examenproduct
voor schooljaar 2014-2015 is tegelijkertijd tegemoet gekomen aan een andere vraag vanuit de deelnemende scholen: het toevoegen van het Vaststellingsrapport.
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Na accordering per e-mail kunnen de ROC’s de facturen opstellen.
Alle facturen dienen uiterlijk 10
januari 2015 binnen te zijn bij de
Stichting Examenservice MEI,
postbus 416, 3440 AK Woerden.
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Website
De website www.stichtingexamenservicemei.nl ondergaat komende weken ook op enkele andere gebieden uitbreiding. Met inzet van Kenteq-ontwikkelaars en Kenteq-materiaal is en wordt er hard gewerkt
aan referentieopdrachten. Recentelijk is een aantal opdrachten al inhoudelijk vastgesteld; deze worden
toegevoegd aan de examenproducten van Examenservice MEI. Het overzicht van de producten die op
de site staan en dat regelmatig wordt verspreid, bevat voortaan per product de vermelding of hierbij een
referentieopdracht aanwezig is.
Overigens is het doel van Examenservice dat elk examenproduct voorzien is van (gemiddeld) twee referentieopdrachten.

!

Oproep
Voor enkele examenproducten, ontwikkeld door het Consortium Beroepsonderwijs, wil Examenservice MEI de referentieopdrachten vernieuwen. Het gaat om: Basislasser (crebo 94302), Allround Lasser (crebo 94311) en Allround Constructiewerker (crebo 94312). Examenservice is dringend op zoek naar goede voorbeeldopdrachten daarvoor, gebaseerd op cohort 2012. Willen de
ROC’s die daarbij kunnen helpen, zich melden bij Examenservice?

Een andere uitbreiding op korte termijn van de website www.stichtingexamenservicemei.nl is de toevoeging van Kenteq-examenproducten (BGO-examens en assessments). De site krijgt hiervoor
een “TAB” met niet gevalideerde examenproducten. Hieronder komen de Kenteq-producten te staan,
geordend per kwalificatiedossier en crebonummer. Examenservice MEI screent en valideert deze examenproducten niet. De reden daarvoor is dat het proces van screenen, valideren en bijstellen een onevenredige tijdsinvestering vraagt. Enkele nieuw aangesloten ROC’s die al gebruikmaakten van de
Kenteq-examenproducten, hebben deze vorig jaar intern gevalideerd.
Zoals eerder aangekondigd, is de website inmiddels ook uitgebreid met examenproducten met cijferbeoordeling van 1 tot en met 10. ROC van Twente ontwikkelde deze cijfersystematiek op basis van
de producten van Examenservice/Masterplan.
Daarnaast krijgt de website een uitbreiding met verwijzing naar examendiensten die Examenservice
MEI zelf niet verzorgt maar de samenwerkende partners wel (Consortium voor Beroepsonderwijs, Kenteq). Dat betreft diensten als trainingen en ondersteuning bij de uitvoering van examens in de praktijk.

Deelnemersraad
Op 8 oktober was de halfjaarlijkse Deelnemersraad van de Stichting Examenservice MEI. Een onderwerp was de evaluatie van de werkwijze voor screening en validering. Veranderingen en verbeteringen die daaruit naar voren kwamen, waren onder meer een duidelijkere taakstelling van Screenplatform
en Vakcommissies, het toevoegen van de rol van “productbeheerder” in de screening en validering en
een aanpassing van de Valideringsrapporten met rubricering van verbeteradviezen.
De rapportage van de Vaststellingscommissie over 2013-2014, het bijgestelde Reglement voor Screening en Validering en het Vaststellingsinstrument voor schooljaar 2014-2015 zijn op de website
www.stichtingexamenservicemei.nl te vinden.
Een ander onderwerp waarover de Deelnemersraad zich boog, was de revisie van examenproducten. Een uitgebreide evaluatie onder gebruikers lag hieraan ten grondslag alsmede ontwikkeladviezen van screeners en valideerders uit het achterliggende jaar.
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De aanpassingen van de examenproducten van het Consortium Beroepsonderwijs betreffen vooral de
uitleg en instructie over de beoordelingssystematiek. Voor de producten van de lijn Examenservice/
Masterplan hebben de aanpassingen hoofdzakelijk te maken met het aanscherpen van beoordelingscriteria voor het Eindgesprek, het aanvullen van de Instructie voor de Begeleider en Beoordelaar met de
Informatie voor de Student en eenduidig gebruik van begrippen. De planning is dat examenproducten
voor eind 2014 zijn aangepast en dat de validering in het eerste kwartaal 2015 gebeurt.
De aangepaste examenproducten van de lijn Examenservice/ Masterplan zullen dan digitaal

invul-

baar worden. Dat was een nadrukkelijke wens die naar voren kwam uit de evaluatie onder gebruikers
van Examenservice MEI en in de Deelnemersraad.

Ontwikkelagenda 2015 - 2016
Behalve over de revisie van producten is er tijdens de Deelnemersraad van 8 oktober gesproken over
examenproducten voor de nieuwe Kwalificatiedossiers. Zoals in het Nieuwsbericht van juli te lezen was,
is een aantal “slimme groepjes” bezig met het uitwerken van een of meer prototypes voor nieuwe examens. De Deelnemersraad kon zich erin vinden dat daarbij twee examenlijnen centraal staan: die van
het Consortium Beroepsonderwijs en die van de lijn Examenservice/Masterplan plus ROC van Amsterdam/ROC Flevoland. Daarbinnen komt dan weer een variant met cijferbeoordeling, zo is op dit moment
de verwachting.
Uitgangspunt blijft integrale

examinering van kennis, vaardigheden en gedrag. Hierbinnen dient

kennistoetsing (toepassing, transfer) expliciet aan de orde te komen. Voor de periode januari 2015 tot
augustus 2016 is vastgelegd in welke volgorde Examenservice MEI producten ontwikkelt. Begonnen
wordt met:
 metaalopleidingen op de niveaus 2 en 3 (verspaner, constructiewerker, plaatwerker);
 mechatronica niveau 2 en 3
 opleidingen voor de technische installatiebranche op de niveaus 2 en 3 (elektrotechnische (industriele) installaties, werktuigkundige installaties, eerste monteur utiliteit/woning)
 opleidingen infratechniek op de niveaus 2 en 3
 technicus engineering.

Nieuw op de website
Entree-examen Construeren en Installeren (variant Installeren)
Vaststellingsrapport per examenproduct (vanaf schooljaar 2014-2015)
Uitbreiding referentieopdrachten plus vermelding in overzicht
Examenproducten met cijferbeoordeling van 1 tot en met 10
Kenteq-examenproducten
Informatie over en verwijzing naar Examendiensten
Digitaal invulbare formulieren lijn Examenservice/Masterplan (vanaf schooljaar 2014-2015)

!

Voor meer informatie over Examenservice MEI
Zie voor meer informatie over Examenservice MEI de website www.stichtingexamenservicemei.nl
of neem contact op met interim-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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