Woerden, 16 september 2013

Betreft:

Samenwerking branches en onderwijs in de Stichting Examenservice MEI

Geachte heer, mevrouw,
De Stichting Examenservice MEI, een initiatief van onderwijs en branches in de metaal, elektrotechniek
en installatietechniek, heeft binnen het eerste jaar een bereik van bijna 65% van alle studenten die op
ROC’s een beroepsopleiding volgen in de metaal, elektro- en installatietechniek. Een mooi tussenresultaat vinden we als belangrijke stakeholders van Examenservice MEI daar we streven naar één loket voor
exameninstrumenten.
Examenservice MEI screent exameninstrumenten toetstechnisch, valideert deze met inhoudelijke vakcommissies waarin het bedrijfsleven en onderwijs vertegenwoordigd zijn en zorgt voor een 100% dekkend aanbod van producten die voldoen aan de geldende Kwalificatiedossiers, het Toezichtkader BVE
2012 en actuele relevante regelgeving (zie de bijgevoegde informatie). De werkzaamheden worden uitgevoerd met inbreng van exameninstrumenten, menskracht en financiën van alle betrokkenen.
In onze optiek is Examenservice MEI hét aanspreekpunt op examineringsgebied waarbinnen partijen
opereren vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Door de zorgvuldige wijze van valideren
werkt Examenservice aan een landelijke kwaliteit van examens waarbij toch de eigenheid van een school
geborgd kan zijn. Het samenbrengen van kennis en middelen draagt bij aan het verlagen van kosten en
haalt examinering uit de commerciële sfeer.
Vanuit de zorg van bedrijfsleven en onderwijs voor kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs en examinering nodigen wij ook u van harte uit om als ROC deelnemer te worden van de Stichting Examenservice
MEI. Voor een nadere toelichting of het maken van een afspraak zal interim-manager Joke Steenbruggen (tel: 026 - 445 44 85 of 06 51392587) contact opnemen met uw organisatie.
Rekenend op een positieve reactie groeten wij u vriendelijk,
Dr. O. Jelsma
Voorzitter Btg MEI
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Eén aanspreekpunt/loket voor exameninstrumenten
Kosten verlagen
Eén spreekbuis voor regelgeving en Inspectie
Structurele samenwerking scholen-bedrijven
Landelijke examinering voor zijn
Gezamenlijk werken aan kwaliteitsverhoging
Dekkend aanbod examenproducten MEI

Toetstechnische screening
Vakinhoudelijke screening
Advisering van verbeterpunten
Vaststelling exameninstrumenten
Plaatsing op website, toegankelijk
voor deelnemers

Kenmerkende aanpak
• Exameninstrumenten voldoen aan Toezichtkader BVE 2012, regelgeving,
kwalificatiedossiers
• Examenservice MEI biedt een keuzearrangement aan producten
• Examenservice MEI schrijft niet voor
• Examenservice MEI is een netwerkorganisatie met zeggenschap van
onderwijs én bedrijfsleven

Resultaten tot nu toe
•
•
•
•
•
•

Deelnamebereik van bijna 65% van de studentenaantallen in de “MEI-opleidingen”
80 gevalideerde examens die voor alle deelnemers toegankelijk zijn
Actieve betrokkenheid van medewerkers van bedrijven, branches en onderwijs bij activiteiten
Gezamenlijke financiering door onderwijs en de branche-opleidingsfondsen
Bundeling van expertise en menskracht; vergroting deskundigheid beoordelaars en ontwikkelaars
Lage kosten (€ 22,50 per MEI-student)
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