Ondersteuning bij de centrale examinering
De centraal ontwikkelde examens (COE’s) Nederlandse taal en rekenen zijn ingevoerd in het mbo onderwijs.
Dit heeft een grote impact voor mbo instellingen op organisatorisch, onderwijsinhoudelijk en ICT-gebied.
Om u vanuit de organisatorische kant zo veel mogelijk te ontlasten, biedt Oudstanding Onderwijs een full
service pakket, waarbij we u tijdens de duur van alle examens kunnen ondersteunen.
Ontzorgen
Met de inzet van zorgvuldig geselecteerde surveillanten kunnen we ondersteuning bieden bij het afnemen van de
centrale examens en digitale toetsing. Er wordt gewerkt met een vaste pool surveillanten die zijn opgeleid met de
regels vanuit het examenreglement wat van toepassing is voor de onderwijsinstelling waar zij ingezet worden.
Hierdoor worden docenten weer in de gelegenheid gesteld om zich bezig te houden met onderwijsgevende taken.
Afhankelijk van de behoefte biedt Oudstanding ondersteuning op het gebied van:
+ Werving & Selectie/ Poolmanagement
+ Contractbeheer en salarisbetalingen
+ Planning & roostering
+ Consultancy
Door de jarenlange ervaring met verschillende onderwijsinstellingen kan Oudstanding met u meedenken over de
optimale uitvoering van de toets organisatie. Wij u adviseren u graag over het opstellen van het examenreglement.
Professionaliseren toets afname
De inzet van Oudstanding surveillanten draagt bij aan een professionaliseringsslag van de toets afname.
Praktijkervaring heeft aangetoond dat de inzet van externe surveillanten, er voor zorgt dat de regels vanuit het
examenreglement nauwkeuriger nageleefd worden. De surveillanten worden zorgvuldig geselecteerd en nemen
twee keer per jaar deel aan een scholingssessie waarbij alle regels nog een keer goed doorgenomen worden.
Daarnaast worden ze aangestuurd op houding en gedrag.
Waarom Oudstanding
Door heel Nederland is Oudstanding actief bij onderwijsinstellingen. We hebben veel kennis en ervaring opgedaan
bij onze klanten binnen het hoger en middelbaar onderwijs.
Onze recruiters hebben een goede kijk op de selectiecriteria die gelden voor de surveillanten, waardoor zij goed in
staat zijn een pool samen te stellen. De pool wordt kosteloos samengesteld met mensen uit uw regio.
Oudstanding heeft een professionele planafdeling die dagelijks bezig is met de planning & roostering van
uitzendkrachten door heel Nederland, waarbij ze toezicht houden op de capaciteit van de pool.
U heeft geen verplichtingen tot afname en Oudstanding hanteert lage uurtarieven. U hoeft zich geen zorgen meer te
maken over ziekte- of vakantievervanging. Oudstanding neemt de organisatie rondom de examens graag uit
handen.
Contactgegevens
Voor meer informatie over wat Oudstanding voor uw mbo onderwijs instelling kan betekenen, kunt u contact
opnemen met Oudstanding Onderwijs.
Mail: onderwijs@oudstanding.nl
Telefoon: 020 – 799 09 44
www.oudstanding.nl

