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Nieuwe website: esmei.nl
De Stichting Examenservice MEI krijgt per 1 augustus een nieuwe website: www.esmei.nl.
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 kunnen de formele contactpersonen daar alle examenproducten en andere documenten van Examenservice MEI downloaden, waaronder ook
de nieuwe examens voor de Herziene Kwalificatiedossiers en de examens voor Keuzedelen.
De uitbreiding van het aantal examenproducten is door het Bestuur van de Stichting meteen
aangegrepen om het beheer van de website voortaan zelf te verzorgen. De afgelopen vier
jaar heeft het Consortium Beroepsonderwijs dit voor Examenservice MEI gedaan, naar volle
tevredenheid.
Alle contactpersonen die toegang hebben tot het beveiligde download-deel van de website,
ontvangen een nieuwe toegangscode.
De nieuwe website kent een zelfde hoofdindeling als de huidige. Op het openbare en voor iedereen toegankelijke deel staat algemene informatie en informatie over de zogenoemde examendiensten. Tot de
laatste rubriek behoren de trainingen die het Consortium Beroepsonderwijs en Kenteq verzorgen.
Het openbare deel wordt naar verwachting komend schooljaar uitgebreid met het

Register Gekwa-

lificeerd Beoordelaar. In de voormalige structuur met Kenniscentra hield Kenteq dit bij. De bij
Examenservice MEI nauw betrokken brancheopleidingsfondsen
OOM en OTIB hebben Examenservice MEI gevraagd deze taak
over te nemen.
Het grootste deel van de website is enkel toegankelijk voor de aan
Examenservice MEI deelnemende onderwijsinstellingen op basis
van een toegangscode. Van elke school krijgt één persoon deze
code. Hij/zij maakt vervolgens binnen de organisatie afspraken
over het (vertrouwelijke) gebruik van de examens en kan aanvullende informatie downloaden. Voor het gebruik gelden de afspraken zoals zijn vastgelegd in de “Gedragscode gebruik website -

Het Bestuur bedankt de
ruim 150 mensen vanuit
onderwijs, branches en
bedrijven voor hun kundige
en enthousiaste inzet in het
afgelopen schooljaar. Het
van-voor-door onderwijs en
bedrijfsleven kwam weer
goed tot uiting in het gezamenlijk construeren,
screenen en valideren van
examens.

examenproducten Examenservice MEI”.

Examens voor Herziene Kwalificatiedossiers
Het beveiligde deel van de website bevat inmiddels vijf categorieën aan examens te weten: examens
voor de huidige kwalificatiedossiers (Examens vanaf cohort 2012), Examens voor de Herziene KD’s
(vanaf cohort 2015), Examens voor Keuzedelen, Niet-gevalideerde examens en daarnaast komen er
voor scholen die daarvoor betalen, ook examens voor Operationele en Procestechniek.
De rubriek Examens voor de Herziene Kwalificatiedossiers kent een – alfabetische – ordening per KD.
Daarbinnen is per opleiding gesorteerd op niveau. In deze rubriek zijn de al gevalideerde examens opgenomen. Dit betreft met ingang van het nieuwe schooljaar examens van de lijn

Examenservice

MEI voor zo goed als alle niveau-2- en niveau-3-opleidingen en ook enkele niveau-4-opleidingen.
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De planning was alle niveau-2- en 3-opleidingen voor de zomervakantie gevalideerd te hebben doch
voor een paar opleidingen lukte dat niet. Dat betreft:
 Verspaner en Allround Verspaner. Door veranderingen in het kwalificatiedossier in het afgelopen
voorjaar moest de ontwikkeling van deze examens opnieuw worden gedaan en daarmee ook de
screening en validering
 Monteur en Eerste Monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie. De examens hiervan zijn in feite klaar
doch er speelt nog een discussie over de breedte van de werkgebieden waarin er een examen moet
worden gedaan
 Servicemedewerker Gebouwen en Allround Ondernemer Klussenbedrijf. Gezien de reikwijdte van de
dossiers moesten de examens langs verschillende Vakcommissies en dat vroeg meer tijd.
Voor deze examens staat de validering gepland op 9 september aanstaande. Plaatsing op de website
www.esmei.nl volgt dan in de week daarna.
Examenservice MEI ontwikkelt volgend schooljaar op verzoek van verschillende deelnemers ook examens voor opleidingen in de

Operationele en Procestechniek. ROC’s kunnen daarvoor hun

Deelnemingsovereenkomst uitbreiden. Komend schooljaar kan dit binnen de huidige condities van de
“MEI-examens”.
De examens van de lijn Examenservice

MEI / Consortium Beroepsonderwijs komen naar

verwachting vanaf het vierde kwartaal 2016 beschikbaar. Inmiddels is het prototype voor de examenlijn
duidelijk en kan de vakinhoudelijke en toetstechnische screening en validering van de examens voor
niveau-2-opleidingen na de zomer beginnen. Onder de scholen die examens van de lijn Consortium Beroepsonderwijs gebruiken, is geïnventariseerd welke crebo’s/opleidingen dit betreft. Alleen voor die crebo’s wordt ontwikkeld.
Nieuw binnen deze lijn zijn examens voor de opleidingen Servicemedewerker Gebouwen en Allround
Ondernemer Klussenbedrijf.

Examens voor Keuzedelen
Een andere nieuwe rubriek op het beveiligde deel van de website van de Stichting Examenservice MEI
is die van Examens voor Keuzedelen. Zoals al eerder is bericht en zoals uitgebreid aan de orde kwam in
de Deelnemersraad van 19 mei jongstleden, ontwikkelt, screent en valideert Examenservice MEI examens voor – branchegerichte – Keuzedelen. De Deelnemersraad heeft in die vergadering de voorlopige
Ontwikkelagenda voor deze examens vastgesteld. De agenda is gebaseerd op een inventarisatie onder
de deelnemende scholen naar de Keuzedelen die worden aangeboden. Hieruit kwamen ruim vijftig Keuzedelen naar voren. Op basis van nieuwe Keuzedelen die scholen gaan aanbieden (en melden bij Examenservice), actualiseert Examenservice de agenda regelmatig.
Het overgrote deel van de branchegerichte Keuzedelen dient SBB nog vast te stellen. Daarom is qua
ontwikkeling begonnen met examens voor Keuzedelen die veel scholen het eerste jaar aanbieden. Dat
betreft Duurzaamheid in het beroep B, C, D en Inspelen op innovaties.
Examens voor Keuzedelen worden op eenzelfde wijze ontwikkeld, gescreend en gevalideerd als examens voor de Basis- en Profieldelen van de lijn Examenservice MEI en kennen grofweg dezelfde opbouw en onderdelen. De Keuzedeel-examens komen dit schooljaar voor de scholen beschikbaar binnen
de huidige deelnemersbijdragen en Deelnemingsovereenkomst. Daaraan is door het Bestuur als voorwaarde verbonden dat de scholen dan mensen beschikbaar moeten stellen voor de extra werkzaamheden die het construeren en valideren met zich meebrengt. De beschikbare capaciteit bepaalt het tempo
waarin de examens voor Keuzedelen beschikbaar komen.
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Vacatures en Ontwikkelplatforms
Naast de voortzetting van de ontwikkeling van examens voor de Herziene Kwalificatiesdossiers en voor
Keuzedelen is er in schooljaar 2016/2017 nog een derde productenstroom namelijk de samenstelling
van referentieopdrachten, passend bij de nieuwe dossiers. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt
van het arsenaal aan referentieopdrachten dat de afgelopen twee jaar mede met inzet van ontwikkelaars
van Kenteq is ontwikkeld. Overigens wordt, op basis van tussentijdse meldingen en de jaarlijkse evaluatie, ook het huidige aanbod aan examens onderhouden.
De uitbreiding van activiteiten vraagt ook om uitbreiding van mensen die zich actief willen inzetten voor
Examenservice MEI.
Voor het schooljaar 2016/2017 zijn er op structurele basis de volgende

vacatures:

 Hoofd ontwikkeling examenproducten (20 uur per week)
 Onderwijskundige / Ontwikkelaar (16 - 20 uur per week)
 Voorzitter/secretaris voor de Vakcommissie werktuigkundige installaties (4 uur per week)
 Lid van de Vakcommissie Infratechniek met kennis van de discipline gas-, water- en warmtedistributie
(8 uur per maand).
Voor meer informatie over de vacatures zie www.esmei.nl > Vacatures.

!

Meedoen met activiteiten van Examenservice MEI betekent volop kunnen meedenken, inbreng hebben, kennis delen met collega’s en als eerste geïnformeerd zijn. Na de zomervakantie
staan daarvoor al weer verschillende bijeenkomsten gepland.

Een Ontwikkelplatform bestaat uit vakdeskundigen die met constructeurs meedenken in de ontwikkeling van examenproducten. Het gaat om

Ontwikkelplatforms voor examens voor:

 Operator A, Operator B, Operator C, Mechanisch operator A en B: 15 september,
13.00 - 16.00 uur
 Gereedschapsmaker, Instrumentmaker/Researchinstrumentmaker en Verspaningstechnoloog: 21 september, 9.30 - 12.30 uur
 Middenkader Engineering - Technicus, specifiek gericht op referentieopdrachten;
22 september van 9.30 - 12.30 uur
 Keuzedeel Inspelen op innovaties niveau 2, 3 en 4: 11 oktober van 13.00 - 16.00 uur
 Tekenaar niveau 3 en 4: 13 oktober van 9.30 - 12.30 uur.

Deelneming aan een ontwikkelplatform vraagt gedurende enkele weken een inzet van vier tot zes dagdelen voor het bijwonen van twee of drie bijeenkomsten (bij Examenservice MEI in Woerden) en de
voorbereiding van deze bijeenkomsten. De instelling ontvangt een uurvergoeding voor deze inzet.
Aanmelden voor een Ontwikkelplatform kan door te mailen naar esmei@batouwe.nl met vermelding van
de naam van het Ontwikkelplatform en een beknopt CV waaruit uw vakdeskundigheid blijkt.

Digitalisering
De scholen die de afgelopen jaren gebruik maakten van de examens van de lijn Examenservice MEI,
kennen deze producten onder meer met Beoordelingsformulieren in de vorm van “invulbare pdf’s”. Van
de examenproducten die nu op de website komen te staan, zijn er geen formulieren in deze vorm. De
reden hiervoor is dat er parallel aan de inhoudelijke ontwikkeling een verkenning loopt naar digitalisering
van het examenproces en de daarbij behorende instrumenten. Een werkgroep met vertegenwoordigers
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van zes ROC’s houdt zich hiermee bezig. Gepland is dat in het voorjaar van 2017 de eerste resultaten
beschikbaar zijn die dan op beperkte schaal kunnen worden uitgetest. In schooljaar 2017-2018 zou de
digitalisering vervolgens operationeel moeten kunnen zijn.

Strategische koers 2017 - 2020
Het Bestuur buigt zich momenteel over de toekomstige strategie en gaat daarover graag met de opleidingsverantwoordelijken in gesprek tijdens de volgende

Deelnemersraad 6 oktober (13.30 -

15.30 uur in Woerden).
Tijdens deze bijeenkomst komen eveneens aan de orde: de landelijke ontwikkelingen rondom certificering en externe validering, alsmede het uitgebrachte advies daarover: Drie routes naar een valide examenproduct.

!

Meer informatie over Examenservice MEI
Zie voor meer informatie over Examenservice MEI en de vacatures:
www.esmei.nl of neem contact op met manager Joke Steenbruggen,
telefoon 026 445 44 85 of 06 51 39 25 87, e-mail: steenbruggen@batouwe.nl
of esmei@batouwe.nl.
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