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Examenservice 2012/2013
Het bestuur van de Stichting Examenservice MEI gaat het schooljaar 2012/2013 in met
een deels hernieuwde aanpak om samen met branches, ROC’s, Kenteq en het Consortium
Beroepsonderwijs tot een slagvaardige operationele organisatie te komen.
De prioriteiten voor 2012/2013 zijn:
 het valideren van examenproducten;
 het zorgvuldig inventariseren welke examenproducten er al zijn (bij de deelnemende
ROC’s en partners), in hoeverre deze voldoende dekkend zijn voor de Kwalificatiedossiers en waar zich hiaten voordoen;
 het initiëren van Netwerken/Ontwikkelplatforms voor het bijstellen/aanvullen/ ontwikkelen van examenproducten, kennisuitwisseling en professionalisering van constructeurs,
vaststellers en beoordelaars.
Het bieden van een breed assortiment van producten tegen niet commerciële kosten blijft
een belangrijk uitgangspunt. Het bestuur wil daarbij werken vanuit een coöperatieve netwerkstructuur van scholen, bedrijven en andere organisaties en daarbij vooral uitgaan van
wat er al is. Met deze aanpak wordt een groot beroep gedaan op medewerking en inzet
van de deelnemende ROC’s.
Het bestuur heeft de regie op de verdere inrichting nadrukkelijker ter hand gekomen. Joke
Steenbruggen is op interim-basis aangewezen als algemeen manager Examenservice. Beoogd wordt dat zij samen met het Consortium Beroepsonderwijs en Kenteq een driemanschap vormt. Dit driemanschap moet de inrichting en het actieplan voor Examenservice
MEI verder uitwerken en begeleiden naar een operationele organisatie op basis van een
gezonde financiële basis.
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Inbreng examenproducten
Parallel daaraan gaat het valideren van examenproducten door. Alle deelnemende
ROC’s wordt langs deze weg gevraagd daarvoor producten in te brengen. Examenservice gaat deze producten screenen en – indien producten aan de vereisten voldoen – vaststellen. Met de verspreiding van vastgestelde producten wordt gewacht

totdat de condities voor deelname voor de ROC’s duidelijk zijn (eind september). ROC’s die
examenproducten inbrengen die nog niet aan de criteria voldoen, krijgen hiervan vanzelfsprekend bericht en een ontwikkeladvies voor verbetering of aanvulling van de betreffende
examens. Op deze wijze werkt Examenservice aan het zo snel mogelijk gevuld krijgen van

de “examenbak”.
De inbreng van producten en communicatie hierover loopt voorlopig via Joke Steenbruggen (026 - 445 44 85 / 06 51 39 25 87; steenbruggen@batouwe.nl).
Rekenend op ieders blijvende medewerking en met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Examenservice MEI
Dr. O. Jelsma, voorzitter

