Stichting
Examenservice

Metaal, Elektrotechniek
en Installatietechniek

Gecertificeerd door Hobéon, member of group Kiwa

Vacature toetstechnisch screener
Examenservice MEI is een enthousiaste netwerkorganisatie waarbinnen 45 scholen alsmede bedrijven en zelfstandigen samen examens ontwikkelen, toetstechnisch en vakinhoudelijk screenen
en vaststellen voor ruim honderd mbo-opleidingen en voor relevante keuzedelen en mbo-certificaten. Naast de werkgebieden Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek en Infratechniek maakt
Examenservice examens voor Proces- en Operationele Techniek, Vliegtuigonderhoud en Bouwopleidingen.
Kwaliteit, betrouwbaarheid en lage kosten zijn kernwaarden waaraan de examens en werkwijzen
voldoen. Examenservice MEI is een door Hobéon/Kiwa gecertificeerde examenleverancier.
Examenservice MEI wil met de examens en service inspelen op nieuwe vragen van scholen en
op ontwikkelingen.

Examineringsdeskundige / toetstechnische screener (8 - 16 uur per week)
De kerntaak van een examineringsdeskundige is die van screener. Een screener beoordeelt een
nieuw ontwikkeld examen toetstechnisch op vereisten vanuit het Onderzoekskader mbo, de producteisen voor een valide examen en de kwaliteitsstandaarden van Examenservice MEI. Bovendien formuleert een screener verbeteradviezen. De screening van examens gebeurt altijd in
tweetallen.
Gevraagde kwaliteiten
 Bezit actuele kennis van en ervaring met examinering in het mbo, bij voorkeur ook opgedaan
in de technische sector. Is goed op de hoogte van relevante regelgeving en ontwikkelingen
hierin
 Kan onafhankelijk, methodisch en systematisch werken bij het screenen van examens in relatie tot wettelijke vereisten en kwaliteitsstandaarden. Heeft hiermee aantoonbare ervaring
 Kan begrijpelijk en beargumenteerd formuleren waarop/waarom een exameninstrument voldoet aan vereisten of juist niet. Kan opbouwende verbeteradviezen formuleren
 Is in staat in de uitvoering van het werk voor het Screenplatform tot een goede balans te komen in zorgvuldigheid en pragmatisme/haalbaarheid
 Kan constructief samenwerken in een team en samenwerken met andere screeners.
 Kan voldoende tijd vrijmaken voor de werkzaamheden en het zich eigen maken van relevante
informatie.

Informatie en reacties
Voor de functie geldt dat de werkzaamheden deels kunnen worden uitgevoerd vanuit het eigen
werk- of huisadres, deels via Teams en deels in Amersfoort waar Examenservice is gevestigd.
Examenservice MEI voorziet in begeleiding en een ruime inwerkperiode.
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Voor meer informatie kunt u terecht bij Joke Steenbruggen, manager, telefoon 06 51 39 25 87.
Reacties graag mailen naar steenbruggen@esmei.nl ter attentie van Joke Steenbruggen, bij
voorkeur voor 1-7-2022.
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