Jaarplan 2022
Inleiding
ExSamen heeft ook het tweede corona-jaar relatief weinig activiteiten ontplooid. De kern
van de activiteiten zit in het persoonlijk contact en die activiteiten lenen zich minder goed
voor online-varianten. Voor 2022 is nog niet duidelijk zich dat zal ontwikkelen, maar het
streven blijft om weer meer live-bijeenkomsten te organiseren.

Evaluatie 2021
1.

In 2021 zijn de examenleveranciers opnieuw gecertificeerd. Ook is VEMBO gestart
met de evaluatie van het stelsel. Tijdens het schrijven van dit jaarplan zijn de uitkomsten nog niet bekend.
2. In 2021 heeft de Inspectie het onderzoekskader aangepast. In lijn daarmee is ook de
norm voor producteisen geactualiseerd. De nieuwe norm zal eind 2021 beschikbaar
komen en in de praktijk tot weinig aanpassingen leiden.
3. De vereniging maakte ook in 2021 heel weinig kosten. De expertplatformbijeenkomsten worden beurtelings gefaciliteerd door de leden. Dat werkt goed.
4. De conclusie van 2018 geldt nog steeds: we hebben in de basis een pragmatische samenwerkingsvorm gevonden met een minimum aan formele structuur.

Expertplatformbijeenkomsten
We zetten de werkwijze met vijf expertplatformbijeenkomsten per jaar voort. Voor zo’n
bijeenkomst worden alle actuele onderwerpen geagendeerd. Sommige zullen regelmatig terugkeren, andere zijn eenmalig. Vaak zijn er speciale thema’s; altijd is er ruimte voor
de ‘dagelijkse’ actualiteit. Ook de ‘verplichte nummers’ van de ledenvergaderingen (jaarplan, begroting, jaarrekening, verkiezing bestuursleden,…) worden op deze bijeenkomsten geagendeerd.
De deelnemers komen altijd namens de leden, maar de personen kunnen per keer verschillen. Sommige leden zullen steeds dezelfde mens(en) afvaardigen; andere bepalen
dat per keer. Daarbij nodigen we op basis van de agenda ook mensen uit van de Inspectie van het Onderwijs, SBB, MBO Raad, VEMBO, enzovoorts.
Medewerkers van niet-leden blijven welkom, maar in de agenda wordt, indien nodig, een
splitsing gemaakt waarbij alleen leden aanwezig zijn bij vereniging specifieke onderwerpen. Overigens blijft het streven dat niet-leden zo veel mogelijk lid worden.
Door de bijeenkomsten te laten organiseren door / bij leden die niet in het bestuur zitten,
verdelen we de lasten.
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In 2022 zijn expertplatformbijeenkomsten gepland op: 18 januari, 31 maart, 10 mei, 6 oktober en 22 november. Twee of drie van de expertplatformbijeenkomsten zullen worden
gecombineerd met de werkbijeenkomsten met de beleidsadviseurs examinering.

Inhoudelijke thema’s voor 2022
Vanuit de ontwikkelingen gedurende de afgelopen periode zien we de volgende thema’s
waar we vanuit ExSamen aandacht aan willen besteden:
Kwaliteitsbevordering
Het eerste element van de doelstelling van ExSamen is het collectief werken aan de
kwaliteit van examens en de borging daarvan. In algemene zin bereiken we dat via de
actieve deelname aan de expertplatformbijeenkomsten. Ook voor 2022 zien we daarbij
enkele accenten:
•
•

Onderwerpen met een intervisiekarakter op basis van door de leden ingebrachte casuïstiek.
Toekomstige vormen van examinering naast de bekende theorie- en vaardigheidsexamens of proeven van bekwaamheid waarbij de ervaringen gedurende de coronaperiode een belangrijke rol zullen spelen.

Anders examineren
De ontwikkeling in het mbo lijkt te gaan in de richting van een verdere flexibilisering van
het onderwijs. Denk daarbij aan mbo-deelcertificaten of keuzedelen als certificeerbare
eenheden. Welke mogelijkheden biedt dat voor examenleveranciers? Hoe sluit het aanbod van de examenleveranciers aan op de veranderende wensen en verwachtingen van
de scholen?
Digitalisering van examinering
Scholen digitaliseren hun examinering in toenemende en de examenleveranciers leveren
daaraan een belangrijke bijdrage. Het stelt scholen wel voor een uitdaging om overzicht
te houden over alle verschillende applicaties voor het plannen en afnemen van examens
en voor het registreren van de examenresultaten. Daarbij werken scholen net als examenleveranciers met uiteenlopende applicaties. ExSamen draagt graag bij aan het
nieuwe Netwerk Examinering en Digitalisering om hier oplossingen voor te bieden.
Relaties met stakeholders
Met diverse stakeholders vindt regelmatig overleg plaats. Soms tijdens de expertplatformbijeenkomsten en ook met aparte afspraken: MBO Raad, de Inspectie van het Onderwijs, de VEMBO en SBB. Ook de combinatie met de werkbijeenkomsten met de beleidsmedewerkers examinering wordt voortgezet.
Evaluatie stelsel van validering
De stichting VEMBO evalueert in 2021 het stelsel van validering. Op basis van de uitkomsten zal ExSamen meedenken over de doorontwikkeling van het stelsel.

Bestuur en vertegenwoordiging
Waar mensen samenkomen, blijft enige vorm van coördinatie / organisatie nuttig. Daarnaast willen we ook namens het collectief naar buiten treden. Op dat vlak is continuïteit
vaak gewenst of zelfs noodzakelijk.
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Het bestuur bestond in 2021 uit:
•
•
•
•
•
•

Michel Wouters, voorzitter
Jim Schouten, secretaris
Thijs Kerpel, penningmeester
Ronald van Driel
Marijke Backx
John Mulder

Inhoudelijk kunnen de vertegenwoordigers hun input ophalen tijdens de expertplatformbijeenkomsten of per email. Omgekeerd zullen zij vaak ook door de buitenwereld worden benaderd over actualiteiten en kunnen zij die weer inbrengen in het expertplatform
of delen via de nieuwsbrief.

Verenigingsondersteuning
De verenigingsondersteuning wordt sinds 2018 verzorgd door Kitty Dolman (MBO Diensten). Die samenwerking past goed bij het karakter van de vereniging.

Communicatie
De communicatie verloopt naast de mondelinge uitwisseling tijdens bijeenkomsten
vooral via email. De website is een eenvoudige, relatief statische website.
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