Bijeenkomst ROC’s 08-11-2018
Aanwezig:
Jolanda Maes - ROC De Leijgraaf
Wouter Bakker - MBO Amersfoort
Judy Schoon - ROC Kop van Noord-Holland
Karin Bongers en Fred van den Bosch - Arcus College
Daniël van Veen - Deltion College
Jan Jaap Breukelman - Alfa College
Linda Peters en Rolf Bogaard - ROC Flevoland
Miriam Boekhout – ExTH
Welkom:
Alle aanwezigen worden welkom geheten op de bijeenkomst
Mededelingen:
Rol van Ery
Ery van Bladel gaat een andere functie vervullen binnen ExTH. Begeleiding en trainen van acteurs
en beoordelaars valt binnen haar takenpakket. Daarnaast zal zij ook bij het domein Milieu
betrokken blijven.
Ervaringen nieuwe beoordelaars
De nieuwe beoordelaars onderwijs (Jolanda/Wouter/Rolf en Jan-Jaap) geven aan het beoordelen
van de examens leuk, afwisselend en verhelderend te vinden.
Publicatie verslag
Het verslag van vandaag wordt gepubliceerd op de website. Zo ook het verslag van de particuliere
opleiders van 7 november 2018.
Toetsmatrijs Rechtskennis
De Toetsmatrijs Rechtskennis is 6 juli 2018 op de website gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2019 zal er
op grond van deze matrijs worden geëxamineerd.
Toetsmatrijs DHW
De Toetsmatrijs DHW wordt herzien. ExTH is samen met MBO docenten, jusristen en mensen uit
het werkveld bezig om toetstermen en items te ontwikkelen en aan te passen.
Bestuurlijk Handhaven
Bestuurlijk Handhaven is een keuzedeel voor HTV en wordt een keuzedeel in de PHB van domein I.
Opleiders worden uitgenodigd om voor 22 november te reageren op het concept van deze
toetsmatrijs. Het onderdeel zal per 1 april 2019 worden geëxamineerd. De Toetsmatrijs Bestuurlijk
Handhaven wordt in vogelvlucht besproken.

Karin Bongers vraagt of er een mail verstuurd kan worden als er een nieuw nieuwsbericht is
gepubliceerd op de website. Miriam geeft aan dat ExTH door middel van nieuwsberichten in
MijnExTH de opleiders op de hoogte gaat houden. Verder zal de applicatie MijnExTH in 2019
verder worden ontwikkeld om ook nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot ExTH en
examinering en nieuwsberichten via dit kanaal door te geven. Ook publiceert ExTH regelmatig
nieuwsbrieven waarin alle nieuwsberichten gebundeld zijn. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via
de website van ExTH.
Nieuwe combibon
De nieuwe combibon is er! Tot 1 januari 2019 kan de student zelf kiezen om het examen met de
oude of nieuwe bon af te leggen.
Nieuwe tarieven
Nieuwe tarieven zijn gepubliceerd voor 2019
Slagingspercentages
De slagingspercentages van Sanctionerend Optreden en Gespreks- en benaderingstechniek gaan
na de ingang van de nieuwe combibon gelukkig omhoog. Fred van den Bosch vraagt welk moment
leidend is voor het ingaan van de vijf jaar geldigheid van het HTV-diploma. Dit is het moment van
het uitgeven van het diploma door ExTH.
Inschrijving examens
ExTH heeft het verzoek aan de ROC’s om kandidaten te wijzen op inschrijving voor het juiste
traject HTV in plaats van PHB. Verder wijst ExTH op de mogelijkheid voor opleiders om kandidaten
de gelegenheid te geven tijdens vakanties via een uitnodiging uit MijnExTH zich in te schrijven voor
een herkansing van een HTV examen. Nu melden veel kandidaten zich aan voor het verkeerde
traject (namelijk PHB in plaats van HTV). Aan deze uitnodiging kan een bepaalde termijn worden
verbonden. ExTH zal begin 2019 het mogelijk maken voor kandidaten om zich in te schrijven voor
Beroepsgericht Engels.

Nieuwe ontwikkelingen:
Pilot opnames examens
ExTH gaat een pilot starten voor opnames van examens door middel van geluidsopnames. De
verwachting is dat de pilot het eerste kwartaal van 2019 een aanvang zal nemen. Er is tot nu toe
gekozen voor het opnemen van geluid, maar dit betekent niet dat ExTH beeldopnames uitsluit met
betrekking tot deze pilot. Fred van den Bosch geeft het een gemiste kans te vinden om niet te
kiezen voor beeld.
Digitale bon
ExTH gaat een app ontwikkelen waarin kandidaten digitaal de combibon kunnen invullen in plaats
van de papieren combibon. De app wordt ter beschikking gesteld aan de opleiders. Het is niet de
bedoeling dat er velden automatisch worden ingevuld.

Briefingsruimte
In 2019 zal er een aparte briefingsruimte worden gecreëerd voor de kandidaten. Kandidaten
vinden het storend of onrustig als zij de bon en/of rapportage aan het uitwerken zijn en het
volgende koppel wordt gebriefd. Om hieraan tegemoet te komen zal er een aparte ruimte worden
gecreëerd.

Rondvraag
Karin Bongers: Is aangepaste examinering ook in Nuth mogelijk? Ja, indien op tijd aangegeven.
Rolf Boogaard vraagt of de voorleessoftware al werkt voor de CBT examens? Ja, er wordt al enige
tijd met Readspeaker door ExTH gewerkt.
Fred van den Bosch: Zijn er oefenexamens, zijn beschikbaar? Miriam geeft aan dat ExTH bezig is
met het onderzoeken of ExTH proefexamens ter beschikking gaat stellen. Het gaat Arcus met
name over de manier van vraagstelling. Verder is de vraag hoe ExTH de kwaliteit van de vragen in
de gaten houdt. ExTH analyseert de vragen op P- en Ritwaarde. Daarnaast wordt de wet- en
regelgeving gevolgd.
Miriam dankt de aanwezigen voor hun komst!

