	
  

Leergang:
Focus op borging van kwaliteit van examinering
In samenwerking met CINOP Advies is MBO Diensten een leergang gestart voor
(potentiele) leden van examencommissies in het mbo. Centraal thema is de manier
waarop de kwaliteit van de examenprocessen beter en duurzamer geborgd kan worden.
Experts van binnen en buiten de sector werken hierbij aan de inhoudelijke vertaalslag naar de
eigen situatie met als doel om de deelnemers te inspireren en ze handvatten bieden voor een
duurzame kwaliteitsverbetering van de examineringsprocessen in de onderwijsinstelling.
Als kader wordt gewerkt van de verschillende gebieden van de procesarchitectuur examinering
waarmee examencommissies werken. Op deze wijze komen strategisch-beleidsmatige, tactische en
operationele zaken waar de examencommissie mee te maken heeft aan bod.
Kernvragen
•
•
•
•
•

Zijn we als examencommissie ‘in control’ op alle deelprocessen van de procesarchitectuur
examinering?
Hoe draagt een heldere examenorganisatie bij aan kwaliteitsborging?
Hoe zet de examencommissie de PDCA in?
Welke evaluatie methodieken zetten we in? Hoe benutten we gegevens voor ons
jaarverslag? Hoe komen we tot verbeterplannen die werkelijk uitgevoerd gaan worden?
Hoe betrekt de examencommissie andere examenfunctionarissen bij de borging van
kwaliteit?

Doel
Deelnemers aan de leergang verwerven kennis, vaardigheden en houdingen in hun rol als lid van
de examencommissie en zijn in staat om op basis daarvan de kwaliteitsborging van de examinering
in de eigen organisatie op verbeterde wijze uit te voeren.
Opzet
Dag 1: kaders stellen en kwaliteitsborging
Thema’s:
•
•
•
•

Inleiding door expert uit het mbo-veld over het thema van deze dag
Eigen visie op examinering, de organisatie en kwaliteitsborging
Het jaarverslag examinering van de eigen instelling tegen het licht houden
Plannen van de cyclus bij het evalueren van het examenbeleid (met een casus)

Dag 2: constructie, vaststellen en kwaliteitsborging
Thema’s:
•
•
•
•
•

Inleiding door expert uit het mbo-veld over het thema van deze dag
Kwaliteit onderzoeken van de organisatie van constructie en vaststellen van eigen instelling
Jaarplanning kwaliteitsborging constructie en vaststellen
Balans tussen helicopteren en hands-on werken in de eigen rol
Omgaan met delegeren taken bij monitoren van de kwaliteit van constructie en vaststellen

Dag 3: afname, beoordeling, diplomering en kwaliteitsborging
Thema’s:
•

Inleiding door expert uit het mbo-veld over het thema van deze dag

•
•
•
•

Verkennen op welke gegevens het jaarverslag van de eigen instelling gebaseerd is
Regie voeren over het realiseren van verbetervoorstellen
Verbeterplan (op dit procesgebied) opstellen voor de eigen instelling met kwaliteitsborging
Balans van eigen leerproces en evaluatie

Doelgroep
De deelnemers zijn leden van centrale en/of sectorale examencommissies van mbo-instellingen. De
deelnemers hebben vanuit hun functie direct te maken met de aansturing, borging en verbetering
van examenprocessen.
NB: we raden aan om de leergang te volgen met een collega-lid; hiermee bouwen meerdere
commissieleden hun expertise op en zijn ze samen beter in staat om de vertaling van de
uitkomsten van de leergang naar hun eigen examencommissie te maken.
Startbijeenkomst
Voorafgaand aan de leergang is een startbijeenkomst gepland waar alle deelnemers van de groep
aanwezig zullen zijn. Doel:
•
•
•
•
•
•

Kennismaken en de opzet van de leergang
Korte verkenning achtergrond van de deelnemers
Afspraken maken over de opzet, inhoud en werkwijze van de leergang
Korte introductie over borgen kwaliteit examinering
Toelichten van het werken rondom eigen casuïstiek (zoals het jaarverslag examinering)
Inventariseren leervragen en wensen van deelnemers

Duur
3 dagen met voorafgaande een startbijeenkomst (totaal 7 dagdelen)
Locatie
MBO Academie in Ede
Kosten
€1350,-, exclusief btw
Meer informatie en actueel aanbod
Zie www.mboacademie.nl, 0318-648560 of mail naar info@mboacademie.nl

