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In 2015 heeft Excenter u geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Excenter
en het Keurmerk Examenleverancier. In de afgelopen maanden zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Hoogste tijd daarom voor weer een
Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief informeren we u over de voortgang van het
Keurmerk en over het nieuw ingezette traject rondom het Waarmerk. Verder zijn
we in samenwerking met Paragin de laatste hand aan het leggen aan het digitale
platform voor het beheer van het Keurmerk. Over dit alles en nog meer leest u in
deze Nieuwsbrief.

Geschiedenis Keurmerk Examenleverancier

De aankondiging van de Inspectie van het Onderwijs dat ze niet langer examenleveranciers als zodanig
zou beoordelen, was voor Excenter aanleiding om te zoeken naar een alternatieve beoordeling van de
kwaliteit van die examens. Scholen willen daarover immers zekerheid vooraf en willen niet het risico
lopen dat tekortkomingen pas bij een steekproef door de Inspectie aan het licht komen.

Na een stevige periode van voorbereiding met een inhoudelijke projectgroep en medewerking van Kiwa
Education, werden in 2013 de eerste Keurmerken uitgereikt. En wel in twee smaken: het Keurmerk producten waarbij de examenproducten werden beoordeeld en het Keurmerk diensten waarbij juist de examenafname werd beoordeeld (voor die examenproducten met het Keurmerk producten).

De opzet van het Keurmerk is regelmatig afgestemd met de Inspectie. Dat heeft er onder meer toe geleid
dat we bij het Keurmerk hebben gekozen voor een 100% beoordeling van alle examenproducten in plaats
van een steekproef. De Inspectie heeft regelmatig aangegeven vertrouwen te hebben in de opzet van het
Keurmerk. Uiteraard neemt dat niet weg dat de Inspectie een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft in
de beoordeling van de examenkwaliteit van een school. Ook het ministerie van OCW ziet de opzet van
het Keurmerk als een goed voorbeeld voor de toekomstige verplichte certificering van examenleveranciers.
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Met de aankondiging van de minister dat vanaf 1 augustus 2016 scholen gebruik moeten maken van bij
gecertificeerde examenleveranciers ingekochte examens of om hun gezamenlijk of individueel ontwikkelde examens extern moeten laten valideren ontstond helaas ook een wat onduidelijke periode: welke
eisen gaan nu precies gelden voor die certificering? Tot op heden zijn die eisen nog niet bekend. Onze
verwachting is dat die sterk zullen lijken op de inhoudelijke eisen die de basis vormen van het Keurmerk.
Logisch, want die zijn niet voor niets afgeleid van het Toezichtkader en zullen ook blijven aansluiten op
het nieuwe Waarderingskader van de Inspectie.

Doorontwikkeling: Waarmerk

Het Keurmerk is ontwikkeld voor examenleveranciers die voor hun
volledige aanbod zekerheid over de kwaliteit willen verschaffen aan
hun afnemers. Een Keurmerk wordt verstrekt wanneer de organisatie en alle examens voldoende zijn.
Inmiddels is er ook belangstelling voor de beoordeling van examenproducten per opleiding. Daarbij wil men op basis van dezelfde criteria weten hoe het staat met de kwaliteit van de examens. Dat geldt bijvoorbeeld voor scholen met een aantal opleidingen waarvoor zelf
examens worden ontwikkeld. Zij kunnen de beoordeling voor het Waarmerk gebruiken als voorbereiding
op de externe validering voor zelf gemaakte examens.
Er bestaat ook belangstelling bij uitgeverijen die voor enkele onderdelen kwalificerende examens aanbieden (zoals moderne vreemde talen). Excenter biedt deze mogelijkheid sinds een aantal maanden aan.

Eerste waarmerken: Instruct en ROC Mondriaan

Op 19 november 2015 werd door Excenter het eerste Waarmerk Examenproducten mbo uitgereikt aan
Instruct Educatieve Uitgeverij voor hun examenproducten voor Nederlands 2F en 3F voor de vaardigheden gesprekken voeren, spreken en schrijven. Het Waarmerk betekent dat deze examenproducten van
uitstekende kwaliteit zijn en volledig voldoen
aan het Toezichtkader van de Inspectie van
het Onderwijs en het referentiekader taal
Bij de beoordeling van de examens van Instruct is door Kiwa geconcludeerd dat deze
voor 100% aan de eisen voldoen. Dat betekent dat scholen met vertrouwen de examenproducten van Instruct kunnen inzetten.

Uitreiking van het eerste Waarmerk aan Christa
Klop van Instruct

Op 19 januari 2016 werd het Waarmerk examenproducten mbo uitgereikt aan ROC Mondriaan voor de
opleiding MBO-verpleegkundige. De school heeft eerder niet willen kiezen voor inkoop van examens,
omdat ze niet tevreden was over de kwaliteit. Voor de eigen examens voor deze opleiding wilde Mondriaan wel zekerheid over de kwaliteit. Uit de inhoudelijke en de toetstechnische audit werd duidelijk dat
deze examens voor 100% voldoen aan de examenstandaarden van de Inspectie. Voor de school was dat
belangrijk, omdat de examens op verschillende vestigingen worden ingezet en goede examenproducten
dan een belangrijke basis vormen.

Nieuw Keurmerk: Visavi

Op 11 januari 2016 werd het Keurmerk producten uitgereikt aan Visavi. Visavi levert examens
voor de opleidingen Kapper en Junior kapper.
Het Keurmerk werd uitgereikt tijdens een Eetmee-bijeenkomst bij Visavi waarbij veel scholen waren vertegenwoordigd om van
gedachten te wisselen over onder meer de
keuzedelen.
Patrick Vos van Visavi neemt het Keurmerk
Examenleverancier in ontvangst

Nieuwe vereniging van examenleveranciers

Zomer 2015 is door Ton Remeeus, Michel Wouters en Jim Schouten het initiatief genomen om te onderzoeken of er een nieuwe vereniging van alle examenleveranciers tot stand kan komen. Over de doelstelling – verbeteren van de kwaliteit van examinering in het mbo – is men het snel eens geworden.
Vanuit Excenter wordt constructief meegewerkt aan deze verkenningen. Het is inderdaad goed wanneer
álle examenleveranciers zich verenigen en we de huidige overlap tussen verschillende initiatieven kunnen
wegnemen. Vanuit Excenter blijven we aandacht besteden aan een evenwichtige rol voor onderwijs én
bedrijfsleven. De verwachting is dat er begin 2016 een basisdocument ligt dat we kunnen toetsen bij de
examenleveranciers / Excenter-leden.

Introductie digitaal platform voor het Keurmerk (Paragin)

Vorig jaar is de ontwikkeling gestart van een nieuw digitaal platform voor het beheer van het Keurmerk.
De ontwikkeling is in opdracht gegeven aan Paragin, in examenland een bekende ICT-leverancier. De uitgangspunten voor digitale platform zijn:

• Transparante procesondersteuning voor Keurmerkactiviteiten van Excenter en KIWA en de daarbij behorende rapportages;
• Gemak voor examenleveranciers: inzien van feedback, stellen van vragen, actualiseren van examenproducten, overzicht;
• Actuele registraties van het Keurmerk, direct gekoppeld (realtime) en betrouwbaar voor derden.
Het examenplatform is nu in
een testfase bij enkele examenleveranciers. De bevindingen
worden aan Paragin teruggekoppeld en worden verwerkt.
Op 12 februari presenteren we
het platform aan de Excenterleden en de Keurmerkhouders.

De overzicht-pagina van de
examenleveranciers.

Nieuwe projectleider Keurmerk

Per 16 november 2015 heeft Marianne Pieterse (marianne.pieterse@excenter.nl) de rol van projectleider
keurmerk van Tina Boes overgenomen. Excenter bedankt Tina voor haar inzet in de afgelopen periode en
verwelkomt Marianne als nieuwe projectleider. We wensen haar veel plezier en succes.

Activiteiten komende periode
•
•
•
•

Verbetering zoeken in de doorlooptijd audits samen met KIWA;
Bijeenkomst Expertgroep organiseren (auditrichtlijnen doornemen en bijstellen);
Waarmerk verder uitbouwen;
Onderzoeken of en hoe keuzedelen gecertificeerd kunnen gaan worden.

Agenda komende periode
21 januari

Expertgroep Keurmerk

3 maart

Bestuursvergadering Excenter

12 februari
11 maart

Leden/gebruikersdag Examenplatform (Paragin)
Netwerkbijeenkomst examenleveranciers
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