Schoolexamenbank vmbo
Schoolexamenbank vmbo is een digitaal platform waar docenten terecht kunnen voor examenopgaven
voor de beroepsgerichte programma’s binnen het vmbo. Schoolexamenbank vmbo heeft tot doel om
vmbo-scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun schoolexaminering.
Voor wie?
Schoolexamenbank vmbo is bestemd voor docenten. Zij kunnen voorbeeldexamens zoeken en deze
aanpassen. Daarnaast kunnen ze ook zelf nieuwe schoolexamens samenstellen uit een database met
examenvragen. De bank is geschikt voor papieren en digitale afname van schoolexamens. De
database is gevuld door redactieteams, bestaande uit daarvoor opgeleide docenten, die per profiel zijn
samengesteld. Schoolexamenbank vmbo is een instrument om de kwaliteit van het schoolexamen te
verhogen.
De voordelen
- Eén plek voor alle schoolexamenens vmbo
- Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van schoolexamens
- Ontlast docenten

Eén plek voor alle schoolexamens vmbo
Alle theorie- en praktijkitems voor schoolexamens zijn te vinden op schoolexamenbank. Docenten
kunnen hier:
1. nieuwe schoolexamens samenstellen;
2. voorbeeldexamens aanpassen;
3. samengestelde schoolexamens delen met collega’s binnen de school.

Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van schoolexamens
Bij de invoering van de nieuwe vmbo-programma’s is de positie van het schoolexamen binnen het
vmbo steviger geworden. Daarom willen vmbo-scholen de kwaliteit van hun schoolexaminering
verhogen. De vragen en opdrachten worden door redactieteams van de tien profielen in de database
ingebracht. Deze teams worden begeleid door Cito. Hiermee is de kwaliteit van het schoolexamen
gegarandeerd.

Ontlast docenten
Docenten kunnen met de toetsitems zelf nieuwe schoolexamens samenstellen. In de
schoolexamenbank staan toetsitems per leerweg, zodat voor elke leerweg een examen schoolexamen
samengesteld kan worden. Het denkwerk wordt docenten niet uit handen genomen worden. Er moet
nog altijd met behulp van een zoekfilter een aantal stappen worden gezet om een goed en
evenwichtig schoolexamen samen te stellen. Zonder een goed programma van toetsing en afsluiting
(pta) heeft een docent niks aan schoolexamenbank.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.schoolexamenbank.nl of kunt u contact opnemen met
Jacob Molenaar, projectleider schoolexamenbank, via telefoonnummer 06-51 93 70 64.

