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1. Servicepunt examinering mbo met website examineringmbo.nl
Sinds het najaar van 2012 is de website examineringmbo.nl van het servicepunt actief. Dit is dé
informatiebron voor beroepsgerichte examinering in het mbo. De website bevat relevante
informatie over beroepsgerichte examinering en serviceproducten voor mbo-instellingen.
Geïnteresseerden kunnen zich via de website abonneren op de nieuwsbrief en de RSS-feed.
Het Servicepunt examinering mbo heeft ook een helpdesk. Medewerkers van mbo-instellingen
kunnen aan de helpdesk vragen stellen over examinering in het mbo. Op 25 januari 2013
organiseert het servicepunt haar eerste conferentie voor examenfunctionarissen in het mbo.
2. Beschrijvingen van Examentaken (BET’s)
Eind januari 2013 levert het projectteam de Beschrijvingen van Examentaken (BET’s) op, inclusief
een inleiding op de opbouw en het gebruik van de BET’s. Voor de volgende zes examentaken zijn
BET’s opgesteld:
1. Examenmanagement
2. Examentoezicht
3. Examens construeren
4. Examens beoordelen
5. Examens vaststellen
6. Beroep behandelen (voor examinering)
De mbo-instellingen kunnen de BET’s gebruiken om te checken of alle examentaken bij voldoende
deskundige examenfunctionarissen zijn belegd. Met het instrument ‘Scan examentaken’ kan een
organisatie snel en efficiënt monitoren of alle examentaken goed zijn ondergebracht.
Hoewel de BET’s nog een conceptstatus hebben (in afwachting van de resultaten van de pilots en
verdere respons vanuit het mbo-veld en deskundigen) is besloten ze toch al aan het mbo-veld op
te leveren, omdat de BET’s een handig instrument zijn bij de professionalisering van
examenfunctionarissen. Alle bekostigde mbo-instellingen hebben daarvoor extra middelen
gekregen. Het ministerie van OCW heeft de instellingen in een brief van 20 december 2012
gevraagd om hun aanpak voor de professionalisering van examenfunctionarissen vast te leggen in
een bijlage, die onderdeel wordt van het startplan professionalisering van de mbo-instellingen.
3. Inventarisatie scholingsaanbod examenfunctionarissen
Inmiddels is het Servicepunt examinering mbo gestart met een inventarisatie van het
scholingsaanbod voor examenfunctionarissen. De eerste versie van de scholingscatalogus
publiceert het projectteam eind januari/begin februari 2013 op www.examineringmbo.nl. Ook hier
gaat het om informatie die instellingen goed kunnen inzetten voor de professionalisering van
examenfunctionarissen.
4. Overzicht kritische succesfactoren (KSF’s) voor goede examenkwaliteit
Op basis van onderzoek stelt het projectteam een overzicht van kritische succesfactoren voor
goede examenkwaliteit op. Dit overzicht presenteert het projectteam op 25 januari 2013 in concept
op de conferentie van het servicepunt. In februari 2013 ontvangt het mbo-veld het overzicht van
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KSF’s. De instellingen kunnen met dit overzicht checken op welke aspecten zij de examinering in
hun instelling nog verder kunnen verbeteren.
In februari 2013 publiceert het projectteam ook een onderzoeksnotitie over bestanden van de
Inspectie van het Onderwijs, bevindingen van een bureauonderzoek en de uitkomsten van een
dieptestudie met casusbeschrijvingen. Deze notitie dient als uitgangspunt voor het overzicht
van KSF’s.
5. Digitale procesarchitectuur examinering 2.0
In september 2013 presenteert het projectteam de digitale procesarchitectuur examinering 2.0. In
deze digitale procesarchitectuur vinden mbo-instellingen veel hulpmiddelen en voorbeelden, die zij
kunnen gebruiken bij het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsgerichte examinering. De
grijze schil van kwaliteitsborging wordt ook verder ingevuld met tools en voorbeelden. De digitale
procesarchitectuur ontwikkelt zich zo (ook) zelf tot een instrument dat te gebruiken is voor de
kwaliteitsborging van beroepsgerichte examinering. Mbo-instellingen die dat willen, kunnen de
digitale procesarchitectuur op hun eigen instelling (bijvoorbeeld op intranet) beschikbaar stellen en
(deels) vullen met eigen instrumenten en procedures.
Overigens is nu op www.examineringmbo.nl al versie 1.1 van de procesarchitectuur beschikbaar,
inclusief toelichting, voorbeelden en instrumenten.
6. Gebruiksvriendelijk kostenmodel examinering mbo
In september 2013 levert het projectteam een doorontwikkelde versie van het kostenmodel
examinering mbo, inclusief voorbeelden van gebruik. Het kostenmodel helpt instellingen om de
kosten van de verschillende fasen van examinering beter in beeld te brengen, zodat zij hier ook
beter op kunnen sturen.
Een vereenvoudigde versie van het kostenmodel examinering is nu al te vinden op
www.examineringmbo.nl.

16 januari 2013,
Jacqueline de Schutter, projectleider
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