VERSLAG KLANKBORDBIJEENKOMST 9 OKTOBER 2019

Op 9 oktober jl. heeft de constructiegroep Creatieve Industrie een klankbordbijeenkomst
gehouden m.b.t. het examen Mediavormgever. Doel van deze bijeenkomst was:
Kruisbestuiving tussen scholen die het examen Mediavormgeving aanbieden (leren van
elkaar) en wat het Consortium daarin kan betekenen/verbeteren. Het betrof de volgende
fases van het examen: voorbereiding, uitvoering en afronding.
Aanwezig op de klankbordbijeenkomst waren vertegenwoordigers van:
-

ROC Aventus
ROC Curio
Deltion College
Drenthe College
Grafisch Lyceum Utrecht
ROC Friese Poort

Tijdens de klankbordbijeenkomst zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het gebruik van
het examen Mediavormgever en werden er veel gebruikerservaringen uitgewisseld.
Wat er met name besproken is:
-

-

Voorbeeld casuïstiek: het staat scholen vrij om de voorbeeldcasussen aan te passen
naar eigen inzicht. Ook kan eigen casuïstiek gebruikt worden.
Afsluitplan: om te borgen dat examenopdrachten van voldoende niveau, complexiteit
etc. zijn, kan gebruik gemaakt worden van het afsluitplan. Dit document heeft echter
geen verplichtend karakter maar moet gezien worden als een hulpmiddel.
Het inspectiedocument ‘Ruimte in Regels’: dit document geeft met name ook inzicht
in kwesties als duur van het examen en het vier-ogen-principe.
Digitaal beoordelen: er werd uitleg gegeven over op welke wijze scholen gebruik
kunnen maken van het digitaal examineren.
Uitwisselen van casuïstiek: kan het Consortium hier een faciliterende rol in spelen?

Uit de na afloop ingevulde evaluatieformulieren bleek het volgende:
-

Men was tevreden tot zeer tevreden over de bijeenkomst.

Als tips werden o.m. gegeven:
-

Kan een volgende keer iemand van de onderwijsinspectie uitgenodigd worden?
Casus meer als template aanbieden
Uitwisseling casussen
Uitwisselen van examinatoren
Een kijkje in elkaars keuken
Input bedrijfsleven
In kleinere groepen werken bij een volgende bijeenkomst.

-

Beoordelingsvormen
Vorm bedenken voor het bespreken van het examen en bijbehorende criteria
Kunnen de mailadressen van de aanwezigen uitgewisseld worden?

De volgende aandachtspunten/onderwerpen voor een nieuwe klankbordbijeenkomst
werden geopperd:
-

Hoe organiseer je nu alles praktisch?
Keuzedelen: ervaringen uitwisselen (formatief, casus etc.). Welk aanbod is er?
Het KD Spel van ROC Aventus laten zien.
Uitsplitsen naar Kerntaken. Dieper op de materie ingaan.
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