Stichting
Examenservice

Metaal, Elektrotechniek
en Installatietechniek

Door KIWA gecertificeerd examenleverancier

Vacatures
Examenservice MEI is een enthousiaste netwerkorganisatie waarbinnen 47 scholen alsmede bedrijven en zelfstandigen samen examens ontwikkelen, toetstechnisch en vakinhoudelijk screenen
en vaststellen voor ruim honderd mbo-opleidingen en voor Keuzedelen. Naast de werkgebieden
Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek en Infratechniek maakt Examenservice examens voor
Proces- en Operationele Techniek, Vliegtuigonderhoud en Bouw.
Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn kernwaarden waaraan de examens en werkwijzen voldoen.
Examenservice MEI is een gecertificeerde examenleverancier.
Examenservice MEI wil met de examens en service inspelen op nieuwe vragen van scholen en
op ontwikkelingen. Er zijn op dit moment twee vacatures voor een onderwijskundige / ontwikkelaar die de kans bieden om daarin mee te doen.

Onderwijskundige / Ontwikkelaar (16 uur per week, uit te breiden tot 32 uur)
Een onderwijskundige/ontwikkelaar werkt exameninstrumenten uit binnen de onderwijskundige
en toetstechnische uitgangspunten en kwaliteitsafspraken van Examenservice MEI. De ontwikkeling gebeurt in een nauwe afstemming met collega-ontwikkelaars en vakdeskundigen. Tot de
taken behoren ook het verwerken van feedback op concept-exameninstrumenten en het meedenken in de examenontwikkeling van andere ontwikkelaars.
Gevraagde kwaliteiten
 Actuele, relevante kennis van en ervaring met de ontwikkeling van examens binnen technische opleidingen in het mbo
 Actuele, relevante en gedegen toetstechnische kennis en/of onderwijskundige expertise
 Actuele, relevante kennis van de exameneisen en wet- en regelgeving voor examinering in
het mbo
 Redactioneel/tekstueel vaardig, nauwkeurig en analytisch werken
 Pragmatisch, resultaatgericht en kwaliteitsbewust en daarin een verantwoorde balans kunnen
vinden, feedback kunnen hanteren
 Goede beheersing van Word.
 Kan constructief samenwerken met andere ontwikkelaars
 Kan naar aanleiding van feedback de exameninstrumenten verbeteren
 Kan feedback geven op concept-exameninstrumenten en daarbij verbetervoorstellen formuleren.

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 Woerden waar Examenservice is gevestigd.
Examenservice MEI voorziet in begeleiding en een ruime inwerkperiode.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Joke Steenbruggen, manager Examenservice MEI, telefoon 06 51 39 25 87. Reacties graag naar steenbruggen@batouwe.nl.
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