Netwerkbijeenkomst Examinering 2020 Regio Noord
Drenthe college (Cicero) in Assen. 6 mei 2019
De middag is verlopen aan de hand van een PTT over het nieuwe examenformat en nieuwe werkwijze.
Deze presentatie wordt ook gedaan in regio West en Zuid. De uitkomsten van de opdracht worden verzameld
van deze bijeenkomsten en deze worden gebruikt voor de examens van het nieuwe KD.
Reacties op examenformat.
- Waarom per werkproces en niet een vast arrangement?
Is afhankelijk van de nieuwe werkprocessen. Werkproces blijft de kleinste eenheid. Wat moet er
herkanst worden wanneer een kandidaat een onvoldoende haalt. Wanneer meerdere werkprocessen
in een opdracht gevat worden, dan is het gevaar groot dat de gehele opdracht herkanst moet worden.
-

Onderbouwing ontbrak bij de constructie van het voorbeeld.

-

Alfa college heeft een opmerking over de score OVG.
Het gevaar dreigt van te veel tienen. Roel spreekt af om een afspraak met haar te maken om dit
verder toe te lichten. Er zijn meerdere mensen die dit probleem herkennen.

-

Algemeen: Graag kortere zinnen en makkelijke taal gebruiken.

Reacties op de werkwijze.
- Kan dit ook vanuit een groepje vanuit school kunnen? Er is een groep hiervoor
Vraag van Noorderpoort. Vooral vanuit werkveld erbij betrekken
Dit wordt meegenomen om verder te onderzoek als mogelijkheid.
-

Hoe groot moet je dit opzetten? Nu nog moeilijk in te schatten

-

Gaan de examens dan per regio verschillen?
Lijkt ons niet, binnen S-BB wordt er nu wel naar gekeken.
Moet eenduidig zijn

-

Hoe benaderen wij de mensen hiervoor?
Er zijn wel mensen die er aan mee willen doen, ook vanuit het beroepenveld. Laat docenten mensen
meenemen.

-

Zijn er meelezers vanuit de scholen, bv studenten?
Dat leeft nu bij het Consortium. Dit wordt meegenomen binnen het constructieproces.

-

Graag betrokken worden als school, er is veel mogelijk om het Consortium te helpen.

-

Mogelijke werkwijze wordt: 40 uur per persoon per jaar, met inleenmodel, zoals huidige
ontwikkelaars. Dit roept veel op. Voorstel komt om drie keer per jaar een bijeenkomst te plannen:
bijvoorbeeld docent nemen een student en een persoon uit de praktijk mee. Graag op tijd organiseren
en datum doorgeven.

-

Vooral in de regio laten plaatsvinden

Algemene vragen en opmerkingen.
- Heeft het Consortium nu al inzage in de nieuwe KD’s?
Nee, volgende week wel een bijeenkomst over combi-dossier MZ-VP, waarin iemand van de S-BB
de stand van zaken komt delen rondom de nieuwe kwalificatiedossiers.
-

Pilots digitale examinering.
Hoe krijgen wij uitleg hierover?
Klankbordbijeenkomst digitalisering met examenfunctionarissen.
Consulenten kunnen uitleg geven over digitaal examineren
Zijn er al scholen in het Noorden bezig?
Noorderpoort gaat a.s. schooljaar starten, zijn aan het voorbereiden
Drenthe college heeft uitleg van Hans gehad, zijn bezig met voorbereiden

-

Blijft de prijs van de Digibib voor het komende schooljaar hetzelfde?
Ja, Voor dezelfde 40 euro komt er de kennistoetsenbank bij en worden er meer leermodules
toegevoegd, zoals dementie
In juni a.s. wordt de kennistoetsenbank opengezet om er in te kijken.

