Nieuwsbericht januari 2014

Noorderpoort 25ste deelnemer Examenservice
Het hing erom. Zou het een ROC uit Zuid-Nederland worden of juist eentje uit het hoge noorden? Het werd het laatste. ROC Noorderpoortcollege, met techniekopleidingen in Groningen
en Stadskanaal, is van het veertigtal Nederlandse mbo-scholen met “MEI-opleidingen” de
25ste deelnemer van de Stichting Examenservice MEI: hét netwerk van samenwerkende
scholen en brancheorganisaties in de domeinen Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek. Iets meer na een jaar na oprichting van de Stichting (formeel op 21 december 2012) is
daarmee een belangrijke mijlpaal bereikt.
Inmiddels zijn er in allerhande commissies landelijk zo’n 85 docenten, examineringsdeskundigen, praktijkopleiders van bedrijven en branchevertegenwoordigers voor Examenservice MEI actief. Zij ontwikkelen en onderhouden nieuwe examenproducten, beoordelen, bekritiseren en verbeteren elkaars producten en stellen ze uiteindelijk vast. Het doel van Examenservice MEI blijft een grotere
van examinering tegen lagere

kwaliteit

kosten en in een niet-commerciële omgeving. Ván, vóór en dóór

scholen en branches samen!
Kijkend naar de huidige kwalificatiedossiers in de domeinen Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek zijn er zo’n zestig centraal geregistreerde beroepsopleidingen (crebo). Voor verreweg de meeste
hiervan heeft de Stichting Examenservice MEI inmiddels een of meer examenproducten beschikbaar. In
totaal staan er nu bijna 150 exameninstrumenten op de website van de Stichting.
Af en toe krijgt de Stichting, bijvoorbeeld van een docent, kritiek omdat een bepaald examenproduct
nog niet voorradig is of omdat er geen (passende) examenopdracht bij zit. Maar Examenservice MEI is
nou eenmaal geen V&D of cafetaria waar je eventjes wat bestelt. Als er behoefte is aan nieuwe of andere producten, zullen scholen en branches daar sámen voor moeten zorgen. Iedereen die bekwaam
is, kán en mág meewerken! Examenservice MEI is niet voor niets een

netwerkorganisatie.

Enerzijds betalen deelnemende ROC’s jaarlijks een bijdrage per leerling aan de Stichting Examenservice MEI, anderzijds ontvangen ze voor de inzet van docenten en toetsdeskundigen een vergoeding
van vijftig euro per uur. Vergeten wordt wel eens dat de stichting een initiatief is van de scholen (MBO
Raad) en de branches (Uneto-VNI, Koninklijke Metaalunie) zelf.

Bestuur
In het bestuur van de Stichting Examenservice MEI hebben de ROC’s en werkgeversorganisaties ieder
vijftig procent stemrecht. Momenteel bestaat het bestuur uit negen leden. Recentelijk heeft Otto Jelsma,
voorzitter van het College van Bestuur van het ID College, zijn functie als voorzitter van de Stichting
Examenservice MEI neergelegd. Hij is op 5 december jongstleden als voorzitter opgevolgd door
Marloes de Vries, tevens lid van het College van Bestuur van ROC Da Vinci College.
Momenteel zijn in het bestuur vertegenwoordigd:
- Marloes de Vries (Da Vinci College), voorzitter
- Paul Ewalds (Uneto-VNI), vicevoorzitter
- Gert Buisman (Alfa-college), penningmeester
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- Jos Hegeman (Summa College)
- Andrea Kaïm-Lamers (ROC Zadkine)
- Hans Kaspersen (ROC van Amsterdam)
- Marianne van Loenhout (Koninklijke Metaalunie)
- Jos Toebes (ROC van Twente)
- Michel Wouters (Stichting Consortium Beroepsonderwijs)
In 2014 levert de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van koudetechniek en
luchtbehandeling (NVKL) een nieuw bestuurslid.

Deelnemers
In de Stichting Examenservice MEI participeren naast de brancheorganisaties sinds deze week 25
ROC’s. Dat betreft (in alfabetische volgorde):
- ROC A12

- ROC Hoornbeeck College

- ROC Rijn IJssel

- ROC Albeda College

- ROC ID College

- ROC Rivor

- ROC Alfa-college

- ROC Koning Willem I College

- ROC Summa College

- ROC Arcus College

- ROC Landstede MBO

- ROC Ter AA

- ROC Aventus

- ROC Leiden

- ROC van Amsterdam

- ROC Da Vinci College

- ROC Midden Nederland

- ROC van Twente

- ROC De Leijgraaf

- ROC Mondriaan

- ROC Zadkine

- ROC Flevoland

- ROC Nijmegen e.o.

- ROC Graafschap College

- ROC Noorderpoortcollege

Bijdrage
ROC’s die aan de Stichting Examenservice MEI deelnemen, betalen daarvoor € 22,50 per leerling (gebaseerd op de formele bekostingstelling per 1 oktober van het voorgaande schooljaar). Het Bestuur van
Examenservice MEI wil deze bijdrage in ieder geval de komende schooljaren op hetzelfde peil houden.
Dit is mede mogelijk dankzij de toegezegde ondersteuning voor productontwikkeling van de opleidingsen ontwikkelingsfondsen

OOM en OTIB. Beide fondsen hechten zeer aan het welslagen van Exa-

menservice MEI.
Hoe de bijdrage per leerling zich in een later stadium ontwikkelt (hoger of lager), is onder meer afhankelijk van een wel of niet efficiënte inbreng van samenwerkende scholen. Overigens is het Bestuur van
plan om komend schooljaar (2014/2015) te gaan werken met een entreebedrag voor nieuwe scholen.
Het

Consortium Beroepsonderwijs participeert eveneens volop in de Stichting. Examenpro-

ducten van het Consortium zijn door Examenservice MEI gekocht. ROC’s kunnen deze producten alleen nog gebruiken door deelnemer te zijn (of te worden) van de Stichting Examenservice MEI.
De algehele verwachting is dat binnen drie jaar nagenoeg alle ROC’s met hun MEI-domeinen bij de
Stichting examenservice MEI zijn aangesloten.

Herhaalde oproep: referentieopdrachten
Zoals eerder gemeld, hebben diverse scholen en zeker ook bedrijven

behoefte aan referentieop-

drachten. Dergelijke opdrachten maken duidelijk wat het niveau, de mate van complexiteit en de mate
van zelfstandigheid van een examenopdracht is c.q. moet zijn.
ROC-examencommissies en vakdocenten zouden op basis van recentelijk uitgevoerde examens moeten beschikken over een schat aan referentieopdrachten. Toch aarzelen ROC’s kennelijk om deze opdrachten aan Examenservice MEI aan te bieden. Een opdracht die een school inbrengt, hoeft niet meteen voor 100% goed te zijn doch maakt het ontwikkelen gemakkelijker en bespaart veel tijd. Voor alle
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crebo’s binnen de domeinen/sectoren Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek zijn opdrachten
welkom.
Ondertussen werken diverse betrokkenen van Examenservice MEI ook zelf aan de ontwikkeling van
nieuwe referentieopdrachten.

Nieuwe producten
Elke school die deelnemer is van Examenservice MEI, heeft een

toegangscode voor het beveiligde

deel van de website van de Stichting. Per school is één persoon verantwoordelijk voor de interne verspreiding van de examenproducten en het vertrouwelijk omgaan hiermee. Periodiek worden er nieuwe
producten op de site geplaatst. De aangewezen contactpersonen worden hiervan met enige regelmaat
op de hoogte gesteld.
De website wordt in opdracht van Examenservice MEI beheerd door het Consortium Beroepsonderwijs.

Gezocht: onderwijskundige / toets-/examineringsdeskundige
De Stichting Examenservice MEI heeft behoefte aan voor een onderwijskundige c.q. toets-/examineringsdeskundige met ervaring in het (technische) mbo. De deskundige krijgt een belangrijke taak in het
(toetstechnisch)

ondersteunen van diverse commissies en werkgroepen binnen Examenservice en

van de (interim-)manager.
De omvang van de inzet is 20 uur per week. Dit kan via een “groeimodel” worden ingevuld, bijvoorbeeld
beginnen met twee dagdelen per week in het huidige schooljaar en meer dagdelen met ingang van
schooljaar 2014/2015. Geïnteresseerden die werkzaam zijn bij een van de deelnemers aan de Stichting, kunnen zich wenden tot interim-manager Joke Steenbruggen (zie informatie onderaan).
Voor de inzet ontvangt de betreffende school een vergoeding op uurbasis.

Bijeenkomst voor gebruikers exameninstrumenten
Voor de gebruikers (docenten, praktijkexaminatoren) van de exameninstrumenten van Examenservice
MEI verzorgt de Stichting donderdagmiddag 30 januari gratis een uitwisselingsbijeenkomst. Het doel
van de bijeenkomst is het verzamelen van tips voor de toepassing van de uiteenlopende exameninstrumenten. De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 16.15 uur en heeft plaats bij het Consortium Beroepsonderwijs in Amersfoort.
Docenten en toetsdeskundigen van ROC’s die participeren in de Stichting Examenservice MEI, kunnen
zich nog aanmelden tot maandag 27 januari. Zend daarvoor een e-mail naar: EsMEI@batouwe.nl
Bij aanmelding graag vermelden voor welke exameninstrumenten u interesse heeft (Consortium beroepsonderwijs, Masterplan/Examenservicelijn of lijn van ROC van Amsterdam & ROC Flevoland) en
welke specifieke vragen of dilemma’s u graag aan de orde wilt stellen.

Mbo-examenleveranciers vinden elkaar
Verschillende examenleveranciers die voor en in samenwerking met mbo-instellingen en relevante
branches examenproducten en/of examendiensten leveren, hebben afgesproken dat zij in de toekomst
bijeenkomen om elkaar te informeren over hun producten en hun werkwijze. Ook willen ze gemeenschappelijke belangen, ontwikkelingen en knelpunten uitwisselen. Het gaat om de volgende organisaties: Consortium Beroepsonderwijs, De Groene Standaard, Stichting Examenservice MEI, Examenwerk,
Fundeon, IBKI ,PROVE2MOVE, KCH Examens, STeAG, Stem en Stichting Praktijkleren.
Deze organisaties delen een aantal aandachtsgebieden, zoals toezicht door de Inspectie van het Onderwijs, digitaal toetsen, efficiëntere vormen van examineren, examineren in de beroepspraktijk, kennistoetsen en toetssystemen, geheimhouding en beveiliging van examens.

Examenservice MEI, nieuwsbericht januari 2014, 28-1-2014

PAGINA

3

VAN

4

Andere examenleveranciers die voor het mbo werken, kunnen ook deelnemen. De examenleveranciers
komen twee keer per jaar bijeen. Ton Remeeus, directeur Stichting Praktijkleren, kan hierover informatie verstrekken.

!

Voor meer informatie over Examenservice MEI
Zie voor meer informatie over Examenservice MEI de website van de Stichting:
www.stichtingexamenservicemei.nl of neem contact op met interim-manager Joke Steenbruggen
van bureau Batouwe uit Arnhem, telefoon 026 - 445 44 85 of 06 51 39 25 87, e-mail:
steenbruggen@batouwe.nl of EsMEI@batouwe.nl.

Examenservice MEI, nieuwsbericht januari 2014, 28-1-2014

PAGINA

4

VAN

4

