Samenwerkingsgesprekken najaar 2018: betrokken, kritisch en constructief
Betrokken, kritisch en constructief. Deze woorden typeren de sfeer in de samenwerkingsgesprekken
van afgelopen najaar. ESS medewerkers hebben de onderwijsinstellingen bezocht en het gesprek
gevoerd over de samenwerking. Daarin zijn de aandachtspunten, de positieve ontwikkelingen en de
plannen besproken.
Digitalisering
Om met dat laatste te beginnen; de digitalisering van de examenafname staat op het punt om van
start te gaan. Veel onderwijsinstellingen geven aan klaar te zijn voor digitale afname. Zij zijn
geïnteresseerd in de mogelijkheden en willen graag beginnen. Dat komt goed uit, want ook wij
beginnen, zowel voor de proeve als voor de theorie. Er lopen op beide sporen pilots om de manier
van werken uit te proberen. Na de zomervakantie rollen we het digitale aanbod uit naar alle
onderwijsinstellingen die dat willen. We verwachten dat met de digitalisering, het gebruiksgemak
van de proeven en de theorie-examens zal vergroten.
Platformbijeenkomsten
De platformbijeenkomsten worden zeer positief gewaardeerd. Voor de verschillende clusters (retail,
logistiek, commercie) zullen we komend jaar regelmatig platformbijeenkomsten organiseren.
Aanwezigen wisselen ervaringen uit over het organiseren van de opleiding en de examinering. Ook
worden er gezamenlijk bedrijfsbezoeken gedaan en thema’s besproken. Dit is van waarde voor de
docenten en vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen, zo blijkt uit de
samenwerkingsgesprekken.
Theorie-examens
De aandachtspunten die dit jaar uit de gesprekken naar voren kwamen, hebben vooral betrekking op
de theorie-examens. Er waren opmerkingen over het niveau van de rekenopgaven in de examens en
de aanwezigheid van formulebladen bij de examens. Ook de manier waarop er met de proefexamens
moet worden omgegaan is niet altijd duidelijk. Bovendien is er behoefte aan meer oefenexamens.
Het komende jaar gaan we hier in samenspraak met onze gebruikers oplossingen voor zoeken.
Productaanbod
Uit de gesprekken bleek ook dat nog niet iedereen de mogelijkheden van het productaanbod en de
keuzes bij het opstellen van het examenplan kent. ESS zal de mogelijkheden van het productaanbod
breder onder de aandacht brengen.
Keuzedeelexamens
De tijdsinvestering van de keuzedeelexamens is een punt dat al opgepakt wordt. De examinering van
keuzedelen wordt verkort. Ook zullen de keuzedeelexamens op termijn digitaal worden aangeboden.
Begin 2019 worden de keuzedeelexamens vastgesteld.
Al met al weer genoeg werk aan de winkel, maar ook een goed gevoel over de ingeslagen weg.

