BIJLAGE 02

Afspraken deelnemersraad Stem
Nr.
1701-3

Datum
24-5-17

1701-5

24-5-17

1701-6

1702-1

1702-2
1702-3

Afspraak
Aan deelnemersraad terugkoppelen wat er staat over
dechargeren van het bestuur.

8-11-17: decharge niet noodzakelijk
Overzicht van alle beschikbare keuzedelen (ook wat
eventueel op de planning staat voor onwikkeling
beschikbaar stellen en communiceren waar men dit
overzicht kan raadplegen.
24-5-17 Onderzoeken (en terugkoppelen) of het mogelijk is om in
praktijkbeoordelen.nl in het kwalificerend deel ook
bepaalde keuzedelen te hangen.
8-11-17 Concept jaarplan 2018 nieuwe stijl.
 Het jaarplan geeft een beeld van de doelstellingen van
Stem, de resultaten van het voorgaande jaar (2017) en
de plannen voor het nieuwe jaar (2018). Daarbij ook
een blik op eventuele risico’s en maatregelen.
Hebt u op- of aanmerkingen? Stuur deze vóór 1 dec naar
info@stichtingstem.nl Een en ander wordt dan in de
bestuursvergadering van 7 dec behandeld en vastgesteld
8-12-2017: geen berichten ontvangen .
8-11-17 Status beschikbaarheid toetsmatrijzen van VMT
communiceren
8-11-17 Er gaan geluiden rond dat er klachten zijn over teletoets
(afname theorie-examens en Engels). Stem heeft hierover
nog geen concrete klachten/opmerkingen ontvangen.
Verzoek is: zijn er klachten/opmerkingen, meld het ons!
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Recente besluiten deelnemersraad Stem
Nr.
1602-1

Datum
15-11-16

1602-2

15-11-16

1602-3

15-11-16

1701-1

24-5-17

Besluit
De deelnemersraad besluit het bestuur te adviseren het jaarplan en de begroting 2017 ongewijzigd vast te stellen.
De deelnemersraad draagt met meerderheid van stemmen Sjoerd Kok (MBO Amersfoort)
voor om Tinus Bunthof (die afscheid neemt) op te volgen in het bestuur van Stem/SML.
Opmerking: omdat het een gecombineerd bestuur is van Stem en SML, dient het
betreffende ROC (in dit geval MBO Amersfoort) lid te zijn van beide stichtingen.
De vorig jaar aangepaste wijze van vaststelling van de Stem-examens (getrapte verantwoordelijkheid) stemt tot algemene tevredenheid. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De
deelnemersraad besluit derhalve het bestuur te adviseren om door te gaan op de
ingeslagen weg.
Deelnemersraad gaat akkoord met / geeft bestuur decharge voor het Bestuursverslag 2016
en jaarrekening 2016.
Op advies van de accountant is de naam Jaarverslag gewijzigd naar Bestuursverslag. Dat
geeft duidelijk aan dat het Jaarverslag de financiële verslaglegging betreft en dat het in het
bestuursverslag over de inhoudelijke verslaglegging van het jaar gaat.
Accountant heeft al wel verklaring afgegeven, maar die moet nog door bestuur worden
ondertekend. (zie actie 1701-4)

Recente mededelingen deelnemersraad Stem
Nr.
1602-1

Datum Mededeling
15-11-16 Per 1 december zal Jenneke de Winter de taak als relatiemanager van Stem
overnemen van Jessica Spithoven.

1602-2

15-11-16 Ontwikkelingen OCW ‘drie routes naar een valide examenproduct’ Over ongeveer een jaar
weten we het precies. De kwartiermaker heeft twee jaar gekregen om een stichting op te tuigen en regels vast te leggen over de drie routes. Bij route 1 is er een duidelijke samenwerking tussen ROC’s en de examenstichting voor kwaliteit, validering etc. dus Stem zal
waarschijnlijk voor route 1 kiezen.
15-11-16 Eind mei 2016 is er namens Stem een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de ROC’s.
Stem krijgt een 7,5 dus op zich een prima score, maar sommige zaken vragen toch nog
om verder onderzoek. (zie verder actie 1602-1)

1602-3

1602-4
1701-1

15-11-16 De rapportages van activiteiten (inhoudelijk, beschikbaarheid en financieel) worden
zonder verdere op- of aanmerkingen ter kennisneming aangenomen.
24-5-17
Op verzoek van de sectorkamer S-BB schrijft Stem een plan voor Certificering
Praktijkopleiders. Aanleiding is de sectorale aanvulling in de erkenningsregeling van
leerbedrijven, waarin gesteld wordt dat in het leerbedrijf een gecertificeerd praktijkopleider
aanwezig moet zijn.
Het gaat, voor alle duidelijkheid, NIET om de ontwikkeling van exameninstrumenten bij het
keuzedeel praktijkopleiders.
Opm.: bovenstaande staat niet in het jaarplan, want het besluit mbt deze ontwikkeling is
genomen na afronding van het jaarplan.
Intentarisatie naar behoefte keuzedelen heeft het volgende opgeleverd:
•
K0574 Verbreding onderhoud bedrijfsauto’s, niveau 2
•
K0578 Verbreding en reparatie bedrijfsauto’s, niveau 2
•
K0737 Voorbereiding APK keurmeester
•
K0655 Garantieproces in het dealerbedrijf
•
K0733 Onderhoud en herstel recreatievoertuigen, niveau 2
•
K0734 Onderhoud en herstel recreatievoertuigen, niveau 3
Theorie examens techniek
• Worden standaard opgenomen in de examenmix
• Informatie in toetsmatrijzen
• Bij veel technische theorie-examens zijn voorbeeldvragen gepubliceerd (uitsluitend bij
examens waar voldoende items beschikbaar zijn om voorbeeld vragen te kunnen
vrijgeven)
Alles te vinden op StemToets in de map HKS, bij de betreffende kwalificatie
Meest actuele planning wordt op de website gepubliceerd.
Praktijkbeoordelen.nl
• Prakijkbeoordelen.nl is beschikbaar voor Stem, ESTEL en Examenwerk.
• Per april 2017 hebben 22 scholen een account in Praktijkbeoordelen.nl
• Scholen creëren ruimte vanuit de BPV verbeterplannen om de implementatie te (laten)
begeleiden
• Op 12 juni is er bijeenkomst van het gebruikersplatform
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Bestuurssamenstelling:
Invulling van de bestuurszetel van FOCWA is nog in bespreking bij het FOCWA bestuur.
2017: afscheid van Hylke Warners van Bovag. Hij is opgevolgd door Caroline Bekkering.
2017: afscheid van Frank Vos van VOC. Deze zetel is tijdelijk ingevuld door Bethe Alkemade
2018: De voorzitter, René van Gils gaat 1 maart 2018 met pensioen. Het bestuur heeft
verschillende potentiele kandidaten gesproken, maar kan nog geen voordracht doen. Het
bestuur hoopt in de bestuursvergadering van 7 december meer duidelijkheid te hebben.
Maar ook hier geldt: hebt u nog suggesties, meld het ons!
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8-11-17

1702-3

8-11-17

1702-4

8-11-17

Communicatie vanuit Stem loopt zoveel mogelijk via de nieuwbrief en publicaties op de
website. Wilt u uw collega’s en de leden van de examencommissie in uw school vragen of zij
de nieuwsbrief ontvangen? Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Meldt u dan aan via
info@stichtingstem.nl
Stem heeft ook voor 2017 weer een keurmerk examenleverancier.
Dit gaat echter vanaf 2018 veranderen. Dan wordt een certificering als examenleverancier
aangevraagd.
Er wordt momenteel, na overleg met VC en Inspectie van het onderwijs, gewerkt aan een
eenvoudiger opzet van de BPV- beoordelingsformulieren. (nu alleen nog voor de
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tweewielerbranche). In 2018: eerste gebruik, ervaringen opdoen en evaluatie, en bij
succesvolle resultaten doorontwikkelen voor de andere deelsectoren
Examineren in de BPV.
Stem geeft geen beoordeling over de gehele periode van beroepsvorming. Het is bedoeld
om een beoordeling te kunnen geven in de beroepspraktijk, Deze toelichting bij het
examineren in de BPV is in de nieuwsbrief oktober beschreven.
Attentie: controleer of de leden van de examencommissie op uw ROC de nieuwsbrief
ontvangen. Zo niet, geef ze op via info@stichtingstem.nl !
Inzage in theorie-examens.
Stem geeft (vooraf) geen inzage in de theorie-examens. Wel zijn er toetsmatrijzen
beschikbaar en zijn er voorbeeldvragen gepubliceerd.
Vaststellen
Jeroen van Tuijl (ROC van Amsterdam) heeft afscheid genomen van de Vaststellingscommissie. Metje–Jantje Groeneveld (ROC van Amsterdam) is benoemd.
Er zijn nog twee vacatures. In de VC maximaal 1 vertegenwoordiger per school.
Huidige scholen zijn:
 ROC Midden Nederland
 Summa college
 ROC Mondriaan
 ROC van Twente
 ROC van Amsterdam
 (Met 1 kandidaat is een gesprek, maar nog geen besluit)
In 2018 zal Stem ervaring gaan opdoen in het werken met een Examenadviescommissie.
Daar worden adviezen gevormd over beleid en uitvoering in de stichting. Voorbeeld is het
ontwikkelen van de nieuwe BPV formulieren. Ook nieuwe vormen van examens, zoals bijv.
Keuzedelen, zullen met de examenadviescommissie besproken worden. De adviescommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur. Aan functiebeschrijvingen
wordt momenteel gewerkt.
Beveiliging website en Examenbank.
De Examenbank en website van Stem zijn in andere – gesloten – omgeving geplaatst,
waarmee we beter beschermd zijn tegen hacks.
In 2018 treedt de AVG in werking, ter vervanging van de WBP. Processen en documenten
worden hierop aangepast, zoals:
Geheimhoudingsverklaring
Deze zullen gelden voor mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van instrumenten en
voor iedereen die werkt met de definitieve materialen.
Bewerkersovereenkomst
Stem werkt samen met collega-stichtingen (ook ExSamen) aan het opstellen van een
bewerkersovereenkomst. Naar verwachting kunnen we allemaal 1 format gebruiken, zodat
scholen eenzelfde overeenkomst ontvangen van alle stichtingen waar zij mee werken. Stem
zal deze overeenkomst bij de scholen aanbieden. Informatie hierover volgt ook nog via de
nieuwsbrief.
Kwaliteit – Tevredenheid deelnemers
Deelnemers geven aan zeer tevreden te zijn over Stem, de producten en de dienstverlening.
Een speciaal compliment van Maya van der Meer (Graafschap college). Zij geeft aan zeer
tevreden te zijn over de ondersteuning die door Stem (en m.n.ook door René Star) geboden
wordt. Deze ondersteuning wordt zeer gewaardeerd.

1702-13 8-11-17

Stem vergaderschema voor 2018:
Bestuur: 22/2/18, 29/6/18, 28/9/18 en 14/12/18
Deelnemersraad: 17/5/18 en 2/11/18

Aanwezig op 8 november 2017:
 René van Gils (Graafschap College – voorzitter)
 Gerard Eilert - Friesland College (bestuurslid)
 Herme Bruin - Innovam (bestuurslid)
 Bea den Bakker - Horizon College (bestuurslid)
 Arien Reyngoudt - ROC Mondriaan (penningmeester)
 Caroline Bekkering – Bovag (vice-voorzitter)
 Anne Hilde Feijth - Deltion college
 Rick van der Velden - Summa college
 Hans Duifhuizen – ROC Rijn Ijssel
 Bert Jimmink – ROC Aventus
 Maya van der Meer – Graafschap college
















Henk Bellemakers – ROC West Braband
Jan Klomp – ROC Nijmegen
Johan Schmieman – ROC Midden Nederland
Wim Kerklaan – ROCVA en ROCVF
Coen Kraak - ROCVA
Pieter van der Beeke – VOC
Harrold TSchroots – MBO Rijnland
Bas Preesman – TCR MBO Rotterdam
Thieu van den Elzen – Koning Willem I college
Kimm van der Meer – ROC Kop van NH
Anja de Schutter – ROC Kop van NH
Jolent Dekker – ROC Kop van NH
Jenneke de Winter - Examenservices
Dithe van den Berg – Examenservices (notulist)

Afmeldingen op 8 november 2017:
 Vertegenwoordiger FOCWA
 Sjoerd Kok (MBO Amersfoort - bestuurslid)
 Bette Alkemade (VOC - bestuurslid)
 Chris van Dijk – RAI vereniging
 Boaz Lindeman – ROC van Amsterdam
 Henk Joosten – Gilde Opleidingen
 Suzanne Stellaard- Rivor
Laatst bijgewerkt: door Dithe van den Berg, 14 november 2017
Onderwerpen volgende vergadering:
 ………………………………….

Volgende vergadering van de deelnemersraad Stem: 17 mei 2018

