Handreiking bijlage professionalisering examenfunctionarissen bij startplan
professionalisering (van het Servicepunt examinering mbo)
Tijdens de regiobijeenkomsten werkgeverszaken is benadrukt dat instellingen vóór 1 maart 2013 een
bijlage aan het startplan professionalisering (mbo15) dienen toe te voegen, ter verantwoording van de
reeds ontvangen middelen voor de professionalisering van examenfunctionarissen. In deze
handreiking vindt u informatie die u kunt gebruiken om uw aanpak voor de professionalisering van
examenfunctionarissen te bepalen en te beschrijven.

Professionalisering van examenfunctionarissen
Het ministerie van OCW heeft op 20 december 2012 een brief naar alle mbo-instellingen gestuurd
over de toekenning van middelen voor de professionalisering van examenfunctionarissen. De
toekenning van dit budget is een aanvulling op het beleid van OCW om de komende jaren extra te
investeren in de professionalisering van onderwijsgevenden, management, bestuur en
ondersteunende functionarissen (het Bestuursakkoord Professionalisering).
Het startplan professionalisering en de bijlage professionalisering examenfunctionarissen
In een brief van 23 maart 2012 aan de mbo-instellingen heeft de staatssecretaris van OCW aan het
college van bestuur van de instellingen gevraagd een plan van aanpak (het startplan) op te stellen
voor de verdere professionalisering van onderwijspersoneel en management en een
kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid. Daarbij is de aanwijzing gegeven dat in de plannen de
volgende zaken moeten zijn opgenomen:
•

een schets van de uitgangssituatie van de instelling;

•

meetbare en kwantificeerbare doelstellingen;

• de voorgenomen activiteiten en een tijdpad.
Het lijkt zinvol om deze zaken ook op te nemen in de bijlage professionalisering examenfunctionarissen bij het startplan, die OCW vraagt in de brief van 20 december 2012. Deze bijlage moet voor 1
maart 2013 zijn verstuurd naar MBO15. Het startplan en de bijlage professionalisering examenfunctionarissen zijn onderdeel van de beoordelingsupdate in mei/juni 2013 uitgevoerd door MBO15.
Voorstel vormgeving bijlage professionalisering examenfunctionarissen
Inmiddels heeft het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ serviceproducten opgeleverd, die u
kunt gebruiken bij het opstellen van de bijlage, zoals Beschrijvingen van Examentaken (BET’s), een
Scan Examentaken en een eerste overzicht van professionaliseringsaanbod voor
examenfunctionarissen. Een logische opbouw voor de bijlage kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:
1. Schets een beeld van de uitgangssituatie van uw instelling voor de kwantiteit en
kwaliteit van de examenfunctionarissen: hiertoe kunt u de Scan Examentaken invullen.
2. Formuleer meetbare en kwantificeerbare doelstellingen voor het aantal en de kwaliteit
van verschillende examenfunctionarissen: hiervoor kunt u de Scan Examentaken en de
Beschrijvingen van Examentaken uitstekend gebruiken.
3. Neem de professionaliseringactiviteiten voor de verschillende groepen
examenfunctionarissen op in een plan en voorzie dat van een tijdpad: het overzicht van
het professionaliseringsaanbod voor examenfunctionarissen kan u hierbij helpen. .
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Toelichting op de ontwikkelde hulpmiddelen en toekomstige ondersteuning
Beschrijvingen van Examentaken (BET’s)
Op basis van de profielen van examenfunctionarissen van de Nederlandse Vereniging voor Examens
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(NVE) heeft bureau ICE in samenwerking met diverse betrokkenen uit het mbo , zoals
examenmedewerkers van mbo-instellingen, Beschrijvingen van Examentaken (BET's) opgesteld.
Op dit moment gaat het om concepten. De BET’s worden in het voorjaar in een viertal pilots op mboinstellingen beproefd. Vervolgens worden ze bijgesteld en gevalideerd door bureau ICE, waarna de
stuurgroep van het project ‘Focus op standaarden in Examinering’ ze vaststelt als
referentiedocumenten en aanbiedt aan de MBO Raad. In de BET’s leest u voor iedere examentaak uit
welke werkprocessen en deeltaken deze taak bestaat en welke deskundigheid hiervoor nodig is. De
beschrijvingen zijn uitgewerkt vanuit het perspectief dat de uitvoerders van deze taken participeren in
een proces (volgens de pdca-cyclus).
Er zijn BET’s beschikbaar voor de volgende examentaken:
•

Examenmanagement en examentoezicht

•

Examens construeren

•

Examens vaststellen

•

Examens beoordelen

•

Beroep behandelen voor examinering

Door te kiezen voor beschrijvingen van examentaken, en niet van examenfuncties, zijn deze
beschrijvingen breed toepasbaar in verschillende soorten examenorganisaties in het mbo. Ook is het
mogelijk dat examentaken zijn verdeeld over meerdere functionarissen.
De BET’s helpen mbo-instellingen hun examenorganisatie en –processen verder te verbeteren. Een
instelling kan met de BET’s nagaan of alle examentaken goed belegd zijn in de organisatie en of de
betrokken examenfunctionarissen de benodigde competenties hebben.
Scan Examentaken
Op de site www.examineringmbo.nl vindt u naast de BET’s zelf ook:
•

Gebruiksaanwijzing van de Beschrijvingen van Examentaken;

•

Scan Examentaken waarmee u per examentaak kunt inventariseren of deze binnen uw
organisatie is belegd en of de betrokken examenfunctionaris(sen) competent is (zijn).

Overzicht professionaliseringsaanbod examenfunctionarissen
Op basis van informatie die de diverse scholingsaanbieders hebben aangedragen, heeft het
Servicepunt examinering mbo een overzicht gemaakt van beschikbare scholing voor
examenfunctionarissen. Het overzicht bevat specifieke informatie over de doelgroep van de
betreffende trainingen, cursussen of opleidingen. Het aanbod en een toelichting daarop vindt u op
www.examineringmbo.nl. Het servicepunt past het overzicht maandelijks aan. In de toekomst wordt dit
aanbod mogelijk van een kwalitatieve toets voorzien als mbo-instellingen dit wensen.
Vraag gestuurde ondersteuning
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Zie voor een overzicht van betrokkenen onder “Projectinformatie” op de site www.examineringmbo.nl
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De MBO Raad en/of MBO Diensten ondernemen in 2013 en 2014 nog nadere activiteiten om de
professionalisering van examenfunctionarissen te ondersteunen op basis van vraagsturing vanuit de
instellingen. De MBO Raad zal deze vraagsturing organiseren, in lijn met de ondersteuning vanuit de
MBO Raad en/of MBO Diensten zoals die is ontwikkeld ter uitvoering van het Bestuursakkoord
Professionalisering.
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