Stichting
Examenservice

Vacatures Vakcommissies 2019 - 2020
Examenservice MEI, een netwerkorganisaties van 46 onderwijsinstellingen en verschillende werkgeversorganisaties, ontwikkelt, onderhoudt en valideert exameninstrumenten voor ruim honderd
opleidingen en voor Keuzedelen voor mbo-opleidingen in de techniek. Naast de werkgebieden
Metaal, Elektrotechniek, Installatietechniek en Infratechniek maakt Examenservice examens voor
Proces- en Operationele Techniek, Vliegtuigonderhoud en Bouwopleidingen. Voor Examenservice MEI zijn zo’n tweehonderd mensen actief die hoofdzakelijk in dienst zijn van de aangesloten
scholen en betrokken branches en bedrijven. Actief meedoen betekent volop kunnen meedenken
en inbreng hebben in examens, alsmede kennisuitwisseling en -vermeerdering met collega’s.

De rol van een Vakcommissie
De kerntaak van een Vakcommissie is het beoordelen van exameninstrumenten op beroepsinhoudelijke dekking, inhoud, niveau en uitvoerbaarheid, alsmede het formuleren van verbeteradviezen. De beoordeling heeft altijd plaats in teamverband. Een Vakcommissie bestaat uit vier
vakdocenten en vier deskundigen vanuit het werkveld.
Een Vakcommissie vergadert komend schooljaar vier tot zesmaal. De vergaderingen zijn in
Woerden (de vestigingsplaats van Examenservice MEI) of op een locatie waar een commissielid
werkzaam is. Naast de inzet voor het bespreken van de examens vergen de vergaderingen een
gedegen voorbereiding die vanuit het eigen werkadres kan worden uitgevoerd. De inzet op jaarbasis ligt tussen de veertig en zestig uur. De school ontvangt een vergoeding voor de ureninzet.

Gevraagde kwaliteiten voor een Vakcommissie
 Actuele vakkennis en inzicht in trends en ontwikkelingen daarbinnen
 Kennis van en ervaring met de toepassing van de relevante en geldende Kwalificatiedossiers
 Kennis van, visie op en ervaring met examinering en de wettelijke examenvereisten
 In staat zijn begrijpelijk en beargumenteerd een oordeel te formuleren over de mate waarin
een exameninstrument qua inhoud, zelfstandigheid, complexiteit en actualiteit past bij de inhoud en het niveau van de opleiding
 Verder kunnen kijken dan het eigen ROC
 Een basishouding om vanuit onafhankelijkheid tot een oordeel te komen
 In staat zijn in de uitvoering van de commissiewerkzaamheden tot een goede balans te komen in zorgvuldigheid en pragmatisme/haalbaarheid
 Voldoende tijd kunnen vrijmaken voor de werkzaamheden en voor het zich eigen maken van
relevante informatie.

Vakcommissies met vacatures
In de navolgende Vakcommissies zijn vacatures voor vakdocenten:
 Elektrotechniek
 Infratechniek
 Koude- en Klimaattechniek
 Mechatronica – Precisietechniek – Service & Onderhoud (Werktuigbouw)
 Metaalbewerken
 Proces- en Operationele Techniek
 Vliegtuigonderhoud

Informatie en reacties
Voor meer informatie kunt u terecht bij Joke Steenbruggen, manager, telefoon 06 51 39 25 87.
Reacties graag naar: info@esmei.nl.
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