Stichting
Examenservice

Nieuwsbericht juli 2013
Examenservice MEI is negen maanden actief. In dit Nieuwsbericht informeren wij u over
wat we de in de achterliggende periode – vanuit de uitgangspunten en het beleid – hebben gedaan en bereikt, welke verbeterpunten en nieuwe wensen er zijn en wat u in
schooljaar 2013/2014 van de Stichting Examenservice MEI mag verwachten.

Van, dóór en vóór partijen

coöperatieve netwerkstructuur. Participanten in Examenservice zijn de werkgeversorganisaties Ko-

De basis-organisatieopzet van de Stichting Examenservice MEI is de

ninklijke Metaalunie, NVKL en Uneto-Vni, de brancheopleidingsfondsen OOM en OTIB,
ROC’s en het Consortium Beroepsonderwijs. Samen willen ze met en voor elkaar werken
aan de kwaliteit van examinering. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels ruim

65 mensen

actief zijn voor Examenservice MEI, in het bijzonder voor de toetstechnische screening en
inhoudelijke validering van exameninstrumenten. Uit de evaluatie van de activiteiten die
we met z’n allen ondernemen blijkt veel enthousiasme. Wat betrokkenen vooral waarderen
is het met elkaar werken aan de kwaliteit en dat dit direct tot zichtbare resultaten leidt in
de vorm van betere exameninstrumenten. Een tweede en net zo belangrijke opbrengst is
het leren van elkaar en de meerwaarde die dit vervolgens heeft voor de eigen organisatie.
De coöperatieve netwerkstructuur impliceert gedeeld

eigenaarschap. Examenservice is

van ons allemaal, vraagt van iedereen een actieve inzet en we dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Ook in 2013/2014 doet Examenservice een beroep op ieders actieve
betrokkenheid.

!

Examenservice MEI kan nog steeds examineringsdeskundigen gebruiken. Zie de oproep op www.stichtingexamenservicemei.nl onder “Info”> “Nieuws”.

Productenaanbod
Het “van-voor-door” karakter van de Stichting Examenservice MEI is ook terug te vinden in
het productenaanbod. Voor een groot aantal crebo’s heeft Examenservice inmiddels gemiddeld twee exameninstrumenten, een van de doelstellingen voor het afgelopen jaar. De
exameninstrumenten zijn afkomstig van de partners en bieden conform een der uitgangspunten

diversiteit voor de deelnemende ROC’s. Op de website van de Stichting Exa-

menservice MEI (www.stichtingexamenservicemei.nl) is het overzicht van het productenaanbod te vinden; de deelnemende scholen hebben een toegangscode waarmee het tachtigtal exameninstrumenten toegankelijk is.
Elk exameninstrument is gescreend en gevalideerd aan de hand van dezelfde vaststellingscriteria. Deze criteria zijn ontleend aan de Kwalificatiedossiers, het Toezichtskader BVE
2012 en actuele regelgeving. Hiermee werkt Examenservice aan een eenduidige kwaliteit
van de instrumenten.

!

Van elk gevalideerd exameninstrument is een Vaststellingsrapportage beschikbaar.
Een ROC dat daarvan gebruik wil maken voor de schoolinterne validering, kan het
betreffende rapport bij de Stichting Examenservice MEI opvragen.
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Scholen en branches beschouwen de diversiteit aan producten als een hoog goed. Examenservice dient immers kwalitatief gedegen instrumenten te bieden, passend bij een verschillende didactiek. Tegelijkertijd bestaat er bij een aantal ROC’s, zo is gebleken uit een
tussentijdse evaluatie, behoefte aan een zogenoemde

Examenservicelijn met een een-

duidige beoordelingssystematiek, opmaak en dergelijke. Examenservice pakt dit volgend
schooljaar op, op basis van de verschillende exameninstrumenten die we inmiddels hebben.

Inspectie van het Onderwijs
Uit het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs is naar voren gekomen dat de Inspectie
tevreden is over het bestaan van de Stichting Examenservice MEI en

positief over

kwaliteit van de examenproducten in algemene zin. Dit is een mooie opbrengst van een
jonge organisatie als Examenservice. Binnen de richtlijnen waarbinnen de Inspectie werkt,
heeft het zich nog geen oordeel gevormd over elk van de producten. Examenservice is
vanwege de diversiteit aan producten die het biedt geen leverancier conform de definitie
die de Inspectie daarvoor – vanaf augustus 2013 – hanteert (= een examenleverancier
biedt producten volgens één concept). Examenservice biedt producten volgens meer lijnen,
per kwalificatie zijn er varianten en in die zin bestaat Examenservice uit meer leveranciers.
Bovendien bevatten de meeste producten van Examenservice naast exameninstrumenten
ook informatie of instructies voor de inrichting van het examenproces zelf. We doen dat
om hiermee extra service te bieden aan de deelnemers. De Inspectie van het Onderwijs
kan binnen de taakstelling slechts een oordeel vormen over het exameninstrument sec.
Al met al vormt Examenservice MEI met onze diversiteit en “servicedocumenten” een
vreemde eend in de (landelijke examen-)bijt. In nauw overleg met de Inspectie zullen we
bezien op welke manier we aan de leveranciersdefinitie kunnen voldoen.

Activiteiten 2013 - 2014
Het bestuur van de Stichting Examenservice MEI heeft in de junivergadering de hoofdactiviteiten voor schooljaar 2013/2014 vastgesteld. Deze houden in:
 Actualisering van de exameninstrumenten waarover Examenservice nu beschikt op basis van de Kwalificatiedossiers die voor 2013/2014 van toepassing zijn. Een aantal producten zal daarvoor (kleine) inhoudelijke aanpassingen moeten ondergaan
 Ontwikkeling van één specifieke examenproductenlijn, uitgaande van de examens die er
zijn, met een eenduidige opmaak, logo’s Stichting Examenservice MEI e.d.
 Aanvulling exameninstrumenten met meer referentieopdrachten
 Ontwikkeling van exameninstrumenten voor die crebo’s waarvoor Examenservice dit
jaar nog geen aanbod had en/of voor crebo’s waarvan deelnemers hebben gemeld een
aanvullend exameninstrument wenselijk te vinden
 Validering van de nieuwe en aangepaste exameninstrumenten
 Volgen ontwikkeling nieuwe Kwalificatiedossiers en exameneisen. Ontwikkeling van
een format om op basis van de nieuwe Kwalificatiedossiers exameninstrumenten te
construeren
 Uitbreiding van de website met in elk geval een platform voor het stellen van vragen en
uitwisseling van informatie.
Voor een aantal van deze activiteiten initieert de Stichting Examenservice MEI de Ontwikkelplatforms waarin scholen en bedrijven gezamenlijk bij de constructie van examenproducten betrokken zijn. Dit is een aanpak die het afgelopen jaar zeer constructief en waardevol is gebleken bij de validering van exameninstrumenten. Examenservice sluit met deze
benadering uitstekend aan bij afspraken die indertijd gemaakt zijn in het
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examenprofiel voor de “MEI”; de profielen worden naar verwachting opgenomen in de
nieuwe Kwalificatiedossiers. Examenservice MEI is daarmee voorbereid op de toekomst.
Naast het valideren en ontwikkelen organiseert Examenservice in 2013/2014 workshops of uitwisselingsbijeenkomsten voor de aangesloten ROC’s en de betrokken branches. De eerste in de rij is de Workshop Examenconstructie vanuit de ogen van
de vaststeller. De inhoud hiervan komt voor een belangrijk deel voort uit de ervaringen
die we in het achterliggende jaar hebben opgedaan met het screenen en valideren van een
groot aantal exameninstrumenten.

!

De workshop omvat twee dagdelen van 13.30 - 16.30 uur:
 18 september, met als inhoud “De examenstandaarden en de toepassing”;
 25 september, met als inhoud “Examenconstructie, werken met eigen materiaal”.

De bijeenkomsten hebben plaats bij het Consortium voor het Beroepsonderwijs in Amersfoort. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden kan door uw naam, telefoonnummer én uw aan de Stichting Examenservice
MEI deelnemende organisatie te mailen naar: bureau@batouwe.nl.

Deelnemersraad 3 oktober 2013
Op 3 oktober heeft aansluitend aan de Algemene ledenvergadering van de Btg MEI de volgende bijeenkomst plaats van de Deelnemersraad van Examenservice (12.30 - 14.00 uur).
Een bespreekpunt is hoe om te gaan met exameninstrumenten die onder meer Kenniscentra vallen. Een ander onderwerp betreft de deelnemersbijdrage 2013/2014. Zoals al besproken is tijdens de Deelnemersraad van 26 april, laat Examenservice over het schooljaar
2012/2013 een gezonde financiële basis zien. Het aantal deelnemende ROC’s met een
meerjarenovereenkomst groeit. Om daadwerkelijk te komen tot één loket voor exameninstrumenten voor de branches metaal, elektrotechniek en installatietechniek zullen de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen OOM en OTIB de komende jaren fors investeren in Examenservice MEI. Ze doen dat door het beschikbaar stellen van Ontwikkelbudgetten. Dank
zij de bijdragen van beide fondsen kan de deelnemersbijdrage in schooljaar 2013/2014
voor de ROC’s omlaag naar, zo is de verwachting, € 22,50 per leerling.

Voor meer informatie
Zie voor meer informatie de website www.stichtingexamenservicemei.nl of neem contact
op met de interim-manager van de Stichting Examenservice MEI: Joke Steenbruggen, telefoon 026 - 445 44 85 of 06 51 39 25 87.
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