Berichten van het bestuur Stichting Validering examens
mbo.
Stichting Validering Examens MBO per 18 juni 2019 officieel van start
Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van
groot belang. Dat begint bij een goede kwaliteit van exameninstrumenten. De MBO Raad en NRTO
hebben daarom samen de Stichting Validering Examens MBO (VEMBO) opgericht.
Beheer van de norm
VEMBO heeft als doel om voor onderwijsinstellingen het beheer en borging van de norm voor valide
exameninstrumenten te verzorgen en faciliteren en al hetgeen hiermee verband houdt. De stichting
doet dit door de norm te beheren. Om meerdere routes mogelijk te maken die leiden tot een valide
exameninstrument is een solide basis nodig: een algemeen geldende set van afspraken om de
kwaliteit van een exameninstrument te garanderen, dit is de norm. De norm voor valide
exameninstrumenten is in overeenstemming met het inspectiekader.
Kwaliteitsborging
Daarnaast wijst de stichting certificerende autoriteiten aan en ziet op toe op de kwaliteitsborging van
het proces van certificeren en valideren. Zij monitort en evalueert het werken met de routes. De
werking van de Afspraken valide exameninstrumenten mbo worden voor 1 januari 2022
geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt bezien:
a. of de ondertekenaars van de Afspraken valide exameninstrumenten mbo de
valideringssystematiek willen voortzetten. Zo ja:
b. of er aanpassingen moeten worden doorgevoerd.
Het bestuur van de stichting VEMBO bestaat uit Paul Oomens namens de MBO Raad en Ria van ’t
Klooster namens de NRTO. Henny Morshuis is onafhankelijk voorzitter van de stichting.

Uit de bestuursbijeenkomsten van mei, september en december 2019
De eerste twee bestuursbijeenkomsten stonden in het teken van de oprichting en het realiseren van
een basis van waaruit het bestuur kon gaan acteren. Voor een deel is deze basis al doende
gerealiseerd doordat het bestuur al de eerste contacten heeft gelegd met betrokken partijen. De
volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:
Kennismaking bestuur met ExSamen
Op verzoek van de Stichting ExSamen heeft in juni een kennismakingsgesprek plaatsgevonden van de
onafhankelijk voorzitter Henny Morshuis en beleidsadviseur Sabine Mul met de leden van ExSamen.
Hierin is besproken waar de stichting op dat moment stond en welke stappen komende tijd gezet
zouden worden. Daarnaast was er ruimte om vragen aan elkaar te stellen en heeft het bestuur
VEMBO de volgende punten meegenomen m.b.t. informatie over (her)certificering
• tijdige communicatie,
• Inzicht in het level playing field en
• Inzicht in de kwaliteitsborging in route 2.
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Certificerende autoriteiten eerste bijeenkomst
Gecertificeerde autoriteiten zijn voor vier jaar aangewezen, tot en met 1 januari 2022. VEMBO heeft deze
gecertificeerde autoriteiten de afgelopen periode formeel aangewezen. Dat was eerder nog niet gebeurd.

Daarnaast heeft begin december een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers
vanuit alle certificerende autoriteiten. Doelstelling van dit overleg was, naast een eerste
kennismaking, het in beeld brengen hoe op dit moment het certifiëren en valideren door
certificerende autoriteiten verloopt. Wat zijn de ervaringen en wat moeten we met elkaar nog
verbeteren in relatie tot het doel van de stichting VEMBO? Hierin zijn de op te pakken activiteiten
besproken. Gespreksonderwerpen van vervolgbijeenkomsten zijn intervisie/kalibreersessies,
kwaliteitsborging van certificering en validering door certificerende autoriteiten en (her)certificering
van examenleveranciers.
Adviesraad
Zoals in de statuten van de stichting staat opgenomen, heeft het bestuur een Adviesraad ingericht.
De focus van de advisering ligt op de inhoudelijke aspecten van de kernopdrachten van de Stichting,
het beheren van de norm en borgen van de kwaliteit. De Adviesraad geeft advies over de activiteiten
die VEMBO gaat oppakken en let daarbij op de volgende aspecten:
• uitvoerbaarheid
• betaalbaarheid
• noodzakelijkheid
• onafhankelijkheid
Op basis van deze focus heeft het Bestuur VEMBO besloten tot een bezetting van de Adviesraad met
vertegenwoordigers uit:
• het bekostigde onderwijs, via de MBO Raad geworven: Hans Bataille van het Summa College.
• het niet-bekostigd onderwijs, via de NRTO geworven: Bozena van Trigt van NCOI
• examenleveranciers, via ExSamen geworven, dit omdat ExSamen, evenals de MBO Raad, de
NRTO en het ministerie van OCW een betrokken partij is bij de Afspraken Valide
exameninstrumenten mbo: Michel Wouters en Jim Schouten.
• het Kwaliteitsnetwerk mbo, dit omdat vanuit het Netwerk vanuit een brede
kwaliteitszorgblik gekeken wordt naar hetgeen de Adviesraad over wil adviseren: Kasper
Weekenborg.
Een eerste bijeenkomst heeft begin februari 2020 plaatsgevonden, een eerste kennismaking,
verkenning van de rol van de Adviesraad en hoe het speelveld er nu uitziet. Daarnaast verkenning
van hoe VEMBO in bepaalde situaties geacht wordt te acteren. Tot slot zijn een aantal agendapunten
voor het volgende overleg in april 2020 benoemd.
In gesprek met Inspectie
De inspectie heeft eind februari 2020 een gesprek gevoerd met Paul Oomens en Ria van ’t Klooster
over de stichting VEMBO. De inspectie wilde informatie over de status en de rol van de Stichting
VEMBO en hoe de scholen hierover geïnformeerd zijn. Zij constateert dat veel examencommissies
nog niet op de hoogte zijn van de rol, verantwoordelijkheid en activiteiten van de stichting. Dit beeld
herkennen de bestuursleden. Komende tijd zal op basis van praktische casussen meer inzicht komen.
Communicatie naar scholen over de rol van VEMBO zal worden opgestart.
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Stappen in kader monitoring en evaluatie
Zoals aangegeven in de Afspraken valide exameninstrumenten mbo voert VEMBO een monitor uit. De
stichting heeft hiertoe via de MBO Raad de teksten van het examenverslag vanuit de geïntegreerde
jaarverslagen opgevraagd. Daarnaast is onder de contactpersonen examinering van het Kennispunt
MBO Onderwijs en Examinering en de leden van de NRTO een digitale vragenlijst uitgezet. In de
vragen ligt het accent op de volgende onderwerpen:
• Welke beleidskeuzes en afwegingen zijn binnen uw school gemaakt voor het volgen van de
afspraken?
• Wat zijn de effecten van deze keuzes?
Daarnaast is ook een vragenlijst uitgezet onder de examenleveranciers via de Stichting ExSamen.
Hierin ligt het accent op:
• Welke keuzes en afwegingen zijn gemaakt bij het kiezen voor een certificerende autoriteit?
• Wat zijn de effecten van het valideren van exameninstrumenten bij examenleveranciers?
In april 2020 zal een eerste analyse van de verkregen reacties uitgevoerd zijn, welke besproken zal
worden met betrokken partijen om te kijken naar mogelijk vervolgacties naar aanleiding van de
uitkomsten van deze analyse
Actualiseren kwalificatie-overzicht toegang route 2
Op dit moment wordt conform planning het ‘kwalificatie-overzicht toegang route 2’ uitgevoerd. Het
zal in april 2020 gereed zijn. Nieuwe en aangepaste kwalificaties in het kader van het onderhoud van
de kwalificatiestructuur van SBB worden op de criteria door deskundigen gescoord. Deze score
bepaalt of de kwalificaties toegang hebben tot route 2. Of dat ze risicovol zijn en zelf geconstrueerd
moeten worden onder route 3.
Website stichting VEMBO zal bijgewerkt worden
De focus van het bestuur ligt op dit moment op het uitwerken van verschillende processen,
helderheid daarover zodat betrokkenen goed kunnen worden geïnformeerd. De website zal de
komende periode geupdate worden.
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