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Nieuwsbericht februari 2013
Op 5 oktober vorig jaar heeft de Deelnemersraad van de Stichting Examenservice MEI ingestemd met de plannen en deelnemersbijdragen voor schooljaar 2012/2013. Vorige week
(23 januari) tijdens de

uitwisselingsbijeenkomst met de deelnemende en een aantal

geïnteresseerde ROC’s zijn de resultaten gepresenteerd van de afgelopen drie maanden. In
dit Nieuwsbericht brengen we u daarvan op de hoogte. Tevens informeren we u over hoe
Examenservice werkt en wat de inbreng van alle betrokken partijen daarbij is.
Beschikbaarheid examenproducten
De Stichting Examenservice MEI heeft op dit moment voor de aangesloten scholen de eerste lichting aan examenproducten “klaar staan” in het

digitale platform. Voor zo goed

als alle relevante crebo’s zijn er één (en soms al twee) examenproducten die gevalideerd
zijn (= status 1.1.) of de komende weken gevalideerd kunnen worden (= status 1.2). Het
gaat bij de eerste lichting om ruim vijftig examenproducten. Deze examenproducten zijn
ingebracht door het Consortium Beroepsonderwijs, ROC van Amsterdam/ROC Flevoland en
de samenwerkingsprojecten van bedrijfsleven en onderwijs in de technische installatiebranche (Masterplan Zuid-Holland en CGO Gelderland-Overijssel).
Elk examenproduct bevat in elk geval:
 Een duidelijke opgave van de opleiding (crebo) en het kwalificatiedossier (jaartal) waar
het betrekking op heeft
 Instructie voor de student
 Instructie van de begeleider en beoordelaar
 Een beoordelingsformulier per Kerntaak
 Een format voor praktijk-/examenopdrachten en de vereisten waaraan een opdracht
moet voldoen.
De meeste producten bevatten voorts een of meer

praktijkopdrachten. Deze opdrach-

ten zijn uit te voeren in de praktijk en/of ze kunnen worden gebruikt als referentieopdracht
(als “maat” voor opdrachten die een student samen met het leerbedrijf en het ROC zelf
samenstelt).
Screenen en valideren
Examenproducten die de Stichting Examenservice MEI aan de deelnemers beschikbaar
stelt, ondergaan een toetstechnische screening en inhoudelijke vaststelling. Elk examenproduct wordt langs een meetlat gelegd van zo’n

dertig criteria. Deze criteria zijn geba-

seerd op het Toezichtskader BVE 2012, actuele regelgeving vanuit het Ministerie en de
Kwalificatiedossiers. De criteria zijn beschreven in het zogenoemde Vaststellingsinstrument van Examenservice.
Wanneer een school of leverancier een examenproduct aan de Stichting Examenservice
MEI aanbiedt, gaat allereerst het Screenplatform daarmee aan de slag. Het Screenplatform
bestaat uit een achttal examinerings-/toetsdeskundigen van ROC’s en het Consortium Beroepsonderwijs. Het platform heeft als taak een examen toetstechnisch te beoordelen en –
indien nodig – te voorzien van verbeteradviezen.
Afgelopen week werd tijdens de uitwisselingsbijeenkomst stilgestaan bij veel voorkomende
gebreken of hiaten in examenproducten en hoe deze zijn te verbeteren of aan te vullen. De
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ervaringen van de eerste drie maanden lieten ook weer eens zien dat het construeren van
een goed examenproduct vakmanschap vereist.
Na het Screenplatform gaat een product hetzij terug naar de ontwikkelaar (wanneer er
verbeteringen nodig zijn) hetzij door naar de inhoudelijke vaststelling. Voor dit laatste heeft
de Stichting Examenservice MEI vijf subcommissies die elk bestaan uit vertegenwoordigers
van bedrijven, de brancheopleidingsfondsen

OOM en OTIB en ROC-docenten. Een sub-

commissie beoordeelt een examenproduct op inhoud (sluit het aan bij het kwalificatiedossier en is de examenopdracht van het juiste niveau, complexiteit en zelfstandigheid?).
Elke subcommissie legt de bevindingen vast en formuleert, wanneer dat wenselijk of
noodzakelijk is, verbeteradviezen voor de ontwikkelaars.
Overigens vinden productaanbieders de toetstechnische en inhoudelijke op- en aanmerkingen en verbeteradviezen op producten zeer waardevol. Enkele reacties van ROC’s richting
de Stichting Examenservice MEI: “We zijn zo blij dat jullie er zijn”; “Wat ontzettend goed
dat dit gebeurt, hier kunnen we echt iets mee”; “Ik voel me niet meer alleen verantwoordelijk”.
De Vaststellingscommissie
De Vaststellingscommissie stelt uiteindelijk een examenproduct vast wanneer dit voldoet
aan alle criteria. In deze commissie zijn de branches metaal, elektrotechniek, installatietechniek en koudetechniek vertegenwoordigd, alsmede vier ROC’s. De commissie heeft
verder een onafhankelijke voorzitter.
“Ophalen van producten”
De deelnemende ROC’s ontvangen deze week de toegangscode van het digitale platform
waarmee zij gebruik kunnen maken van de examenproducten. Daarbij staat het elk ROC
vrij datgene te gebruiken wat past bij de eigen onderwijsdidaktiek. Examenservice schrijft
immers niet voor doch biedt

diversiteit. Scholen kunnen ook combinaties maken van

producten en bijvoorbeeld praktijkopdrachten van het ene examenproduct gebruiken als
referentieopdracht bij een ander examenproduct.
Prioriteiten eerste helft 2013
Ondertussen zijn vervolgstappen gezet voor de tweede lichting aan producten. De bij de
deelnemende ROC’s beschikbare examenproducten zijn geïnventariseerd en 23 januari besproken met de aanwezigen. De verwachting is dat hieruit nog eens zo’n zeventig te valideren examenproducten naar voren komen. Hiermee kan volgens de deelnemers ruimschoots in de vraag worden voorzien.
De revisie van producten ten behoeve van cohort 2012 is de tweede prioriteit. Per Crebo
worden de wijzigingen in de kwalificatiedossiers nagegaan en wordt met de betreffende
ontwikkelaars besproken hoe de examenproducten hierop efficiënt zijn aan te passen ten
behoeve van het schooljaar 2013/2014.
Inzet alle partijen
Inmiddels zijn ruim vijftig mensen vanuit scholen, bedrijven, het Consortium Beroepsonderwijs en de betrokken O&O-fondsen OOM en OTIB met veel enthousiasme binnen Examenservice actief. Gezien de hoeveelheid werk die er ligt, blijft de Stichting Examenservice
MEI behoefte houden aan goede toetstechnische vaststellers en vakdocenten vanuit de
ROC’s.
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De ROC’s ontvangen een vergoeding voor de inzet van eigen mensen oftewel de inzet
maakt het mogelijk een deel van de “contributie” aan Examenservice terug te verdienen.

metaalopleidingen en
werktuigkundige installaties. De gevraagde deskundigheid is –

Zeer dringend zit Examenservice verlegen om docenten van
voorts om docenten

actuele – kennis van het vakgebied en de kwalificatiedossiers en over de grenzen van het
eigen ROC heen kunnen kijken.
Deze inzet van docenten is des te belangrijker omdat de betrokkenen met elkaar veel kennis uitwisselen en expertise opbouwen. Al doende werkt Examenservice aan de kwaliteitsverhoging van examinering. Een ROC dat niet actief deelneemt, laat hier kansen liggen.
Niet alleen inhoudelijk doch ook financieel. Via de inzet kunnen ROC’s hun financiële bijdrage deels weer terugverdienen.
Inspectie van het Onderwijs
Voor de Inspectie van het Onderwijs is Examenservice, gezien de omvang aan deelnemers
en producten, examenleverancier. In april of mei heeft er een audit plaats op het productenaanbod.
Deelnemersraad 26 april
Op 26 april is aansluitend aan de Algemene ledenvergadering van de Btg MEI de eerstvolgende bijeenkomst van de Deelnemersraad van Examenservice.
Voor meer informatie
Zie voor meer informatie de website www.stichtingexamenservicemei.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------De Stichting Examenservice MEI is een initiatief van de Bedrijfstakgroep Metaal, Elektrotechniek en
Installatietechniek (Btg MEI) van de MBO Raad en de brancheorganisaties Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal), Uneto-VNI (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel) en NVKL (Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling).
Op dit moment zijn er 17 ROC’s die een deelnemersbijeenkomst met de Stichting Examenservice MEI
hebben. De Stichting Examenservice MEI heeft voorts een langdurige samenwerkingsovereenkomst
afgesloten met het Consortium Beroepsonderwijs. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in het Stichtingsbestuur. Ook de opleidings- en ontwikkelingsfondsen OOM en OTIB participeren actief in Examenservice.
Examenservice kent voorts een Deelnemersraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende ROC’s. De Deelnemersraad is belast met het behartigen van de belangen van de aangesloten
organisaties met betrekking tot de doelstelling van Examenservice MEI en het bevorderen van het
overleg tussen de deelnemers. De deelnemersraad mag het stichtingsbestuur gevraagd en ongevraagd
adviseren.
De Stichting Examenservice MEI werkt vanuit een netwerkorganisatie. Alle werkzaamheden worden
verricht door de aangesloten partijen: van, door en voor onderwijs en bedrijfsleven. Zodoende worden
de kosten zo laag mogelijk gehouden.
Voor schooljaar 2012/2013 is de deelnemersbijdrage € 35 per student. De deelnemersbijdrage wordt
jaarlijks vastgesteld in de Deelnemersraad.
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