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De kwaliteit van mbo-examens moet onomsstreden zijn. De afgelope
en jaren heb
bben mboinstelling
gen hard gew
werkt aan de
e verdere ve
erbetering errvan. Uit de rapportagess van de Inspectie
voor hett Onderwijs blijkt
b
dat ze (in samenw
werking met het regionale bedrijfslev
ven) vooruitg
gang
boeken. Om de exam
menkwaliteitt beter te bo
orgen en hett tempo waarin verbeteriing optreedtt te
versnelle
en heeft de MBO Raad (in overleg m
met het minis
sterie van Onderwijs, Cu
ultuur en
Wetensc
chap) het pro
oject Focus op
o standaard
den in Exam
minering gesttart. Het min
nisterie heefft
hiervoorr subsidie terr beschikking gesteld on
nder de voorrwaarde dat de MBO Raa
ad, het mbo--veld en
partners
s ook zelf inv
vesteren in het
h project d
door cofinanc
ciering.
Inhoud project
Het project borduurtt voort op de
e opbrengste
en van het traject
t
Examenprofiel. He
et project
dere kwaliteitsverbeterin
ng door stan
ndaardisering
g van exami nering en leveren
concentrreert op verd
van hoog
gwaardige service aan de
d mbo-inste
ellingen. Daa
arbij komen veel facette n van examinering
aan de o
orde en word
dt de instellingen een aa
antrekkelijke
e mix van serviceproductten geboden
n.
Deelpro
ojecten
Het project bestaat uit vijf deelp
projecten:
1. Analy
yse kwalite
eit examine
ering in hett mbo
IVA Bele
eidsonderzoe
ek en Advies
s doet onderzzoek naar de
e kwaliteit van examinerring in het mbo
m
op
basis van gegevens van de inspectie en desskresearch. Ook
O
doet IVA
A dieptestud
dies naar sterke en
zwakke examenprak
ktijken. Op basis
b
van dezze analyse stelt
s
het onderzoeksbure
eau een fram
mework
op met c
cruciale facto
oren voor ee
en goede exa
amenkwalite
eit. Het fram
mework komtt beschikbaa
ar in
januari 2
2013.
2. Proce
esarchitecttuur Examin
nering doorrontwikkele
en
Op basis
s van een brrede inventarisatie van d
de ervaringen met de pro
ocesarchitecctuur stelt CIINOP in
samenw
werking met examenfunc
e
ctionarissen v
van mbo-sch
holen een digitale versie
e 2.0 op, die is
voorzien
n van verderre hulpmidde
elen zoals ch
hecklists, pra
aktijkvoorbee
elden en serrvicedocume
enten.
Het adviiesbureau maakt
m
ook een kwaliteitsi nstrument op
o basis van de Procesarrchitectuur 2.0.
2
Dit
instrume
ent kan de mbo-scholen
m
helpen om de PDCA-cyclus voor examinering te
e borgen. Vo
oor de
zomer van 2013 kom
mt dit instrument beschiikbaar.
3. Koste
enmodel ex
xaminering opstellen
Na evalu
uatie van de ervaringen met de eersste versie van het kosten
nmodel word
dt een
doorontw
wikkeld mod
del opgezet met
m groter g
gebruiksgemak. Dit vernieuwde kosttenmodel wo
ordt na
de zome
er van 2013 gepresentee
erd.
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4. Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren
De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) heeft zeven functieprofielen ontwikkeld voor
betrokkenen bij examinering, namelijk voor:


Assessor/examinator



Vaststeller



Constructeur/toetsontwikkelaar



Medewerker examenbureau



Examencommissielid



Lid van de commissie van beroep



Manager examinering

Bureau ICE voorziet deze profielen van meetbare indicatoren en stelt ze na testen in het mbo-veld
zo nodig bij. Daarnaast levert ICE een selfassessment instrument voor examenfunctionarissen op.
De concept profielen worden al in december 2012 bekend gemaakt voor geïnteresseerden.
Vaststelling als referentiedocument door de stuurgroep vindt plaats na pilots in het mbo-veld in het
voorhaar van 2013.
5. Servicepunt examinering mbo met website examineringmbo.nl inrichten
Een Servicepunt examinering mbo gaat hoogwaardige informatie en service bieden aan mboscholen. Dit Servicepunt bestaat uit www.examineringmbo.nl en een helpdesk
(info@examineringmbo.nl). Het Servicepunt organiseert ook (mini-)conferenties over examinering
en stelt ontwikkelde instrumenten, goede voorbeelden en serviceproducten beschikbaar.
Uitvoering
MBO Diensten voert in opdracht van de MBO Raad het project Focus op standaarden in
Examinering uit. Het project heeft een looptijd tot uiterlijk eind december 2013. Deskundigen en
lijnmanagers van mbo-scholen zijn en worden intensief betrokken bij de verschillende onderdelen
van het project.
Oorspronkelijk behoorden ook de deelprojecten “Sectorale examenafspraken maken”,
“Infrastructuur met exameninstrumenten opzetten” en “Keurmerk examenproducten opleveren” tot
het project. In overleg tussen MBO Raad, SBB en ministerie van OCW op 8 november 2012 hebben
MBO Raad en SBB er voor gepleit deze onderdelen rechtstreeks onder regie van SBB en Excenter
te laten vallen.
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