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Examenservice MEI opnieuw gecertificeerd
Beste allen,
Heuglijk nieuws! De certificerende autoriteit Hobéon Certificering, onderdeel van KIWA,
heeft Examenservice MEI ook voor de komende drie jaar gecertificeerd als examenleverancier. Alle exameninstrumenten van Examenservice MEI, zowel voor Kwalificatiedossiers als voor cross-overopleidingen, voldoen volledig aan de producteisen uit de
Norm voor Valide exameninstrumenten mbo. Voorts voldoen de organisatie van
Examenservice MEI en alle werkwijzen aan de proces- en organisatie-eisen uit de norm
valide exameninstrumenten. Op geen enkel criterium zijn tekortkomingen geconstateerd.
Direct na het bekend worden van dit bericht stroomde de mailbox van Examenservice
MEI vol met felicitaties. De vele actief betrokkenen mogen ook zichzelf feliciteren met hun
bijdrage aan dit mooie en positieve resultaat!
In de achterliggende twee maanden is Examenservice MEI uitgebreid door Hobéon
doorgelicht. Ruim een kwart van de 150 examens is bestudeerd op zo’n dertig criteria,
waaronder aansluiting bij de beroepspraktijk, uitvoerbaarheid, een eenduidige cesuur, de
aanwezigheid van voorbeeld-examenopdrachten en op het 100% dekken van de
kwalificatie-eisen uit het Kwalificatiedossier.
Ook de nieuwste examens van Examenservice, ontwikkeld volgens het compactere
‘model 2020’, voldoen aan de toetstechnische en vakinhoudelijke vereisten.
De organisatie en werkwijzen zijn onderzocht aan de hand van diverse documenten en
gesprekken met vertegenwoordigers van Regie- en Ontwikkelgroep, Ontwikkelplatforms,
het Screenplatform en Vakcommissies. Gekeken werd naar criteria als de scheiding
tussen ontwikkelen en vaststellen van examens, de betrokkenheid van het beroepenveld
alsmede de deskundigheid van ontwikkelaars, screeners en vaststellers.
Hobéon vatte de bevindingen van de audit op de organisatie- en proceseisen samen met
de woorden “Examenservice doet wat ze zegt te doen”.
Op de website van Examenservice is het Certificaat voor de onderscheiding te vinden.
Zie hiervoor: https://esmei.nl/informatie/certificering.
Het certificaat laat zien dat de onderzochte examens een doorsnee vormen van de vele
vakgebieden waarvoor Examenservice MEI werkt, van de verschillende niveaus en van
de verschillende beoordelingssystematieken.
Exameninstrumenten die drie jaar geleden deel uitmaakten van de steekproef, zijn nu niet
beoordeeld, tenzij er voor een examen inmiddels een nieuwe versie is verschenen.
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De certificering is geldig tot mei 2024 en vormt een gedegen basis om ontwikkelingen op
te pakken, waaronder examens voor de derde leerweg, meer differentiatie in examenvormen en het anticiperen op nieuwe elementen in het concept-onderzoekskader mbo.
Voor informatie over de eisen waaraan een gecertificeerde examenleverancier dient te
voldoen zie www.valideringexamens.nl.
Met hartelijke groeten,
Joke Steenbruggen (manager)

Nieuwe Kwalificatiedossiers en examens
Komend najaar verwacht Examenservice MEI de vaststelling van een aantal nieuwe
Kwalificatiedossiers. Op de planning staan onder andere dossiers voor Service &
Onderhoud, Elektrotechnische Installaties, Infratechniek, Werkvoorbereiden, Procestechniek en voor diverse bouwopleidingen als Timmeren en Metselen.
Voor zo’n veertig opleidingen vraagt dit nieuwe examens, een klus die Examenservice
aan kan doch waarbij extra menskracht nodig is. Er zijn vacatures voor in elk geval
Onderwijskundigen / Ontwikkelaars en voor een of meer Examineringsdeskundigen /
Screeners.
Zie voor uitvoeriger informatie: www.esmei.nl onder het tabblad Vacatures.

Ontwikkelplatforms tweede kwartaal 2021
De komende tijd zijn er ook weer mogelijkheden om met Examenservice MEI mee te
doen in de vorm van deelname aan Ontwikkelplatforms. Naast een bijeenkomst voor het
examen voor de nieuwe opleiding Technicus Data (crebo 25275) staan diverse
platforms gepland voor Keuzedeelexamens als Renewable Energy, Human skills in de
techniek, Analyse van monsters door niet-laboranten, Werken in de keten en Verdieping
in bedrijfsspecifieke productieprocessen. Graag zien wij uw aanmeldingen tegemoet.
Zie voor data en aanmelden: Ontwikkelplatforms april-mei-juni 2021

Digitale omgeving
Stap voor stap weten steeds meer scholen de weg te vinden naar de Digitale omgeving
van Examenservice MEI. Om geïnteresseerde scholen daarin zo adequaat mogelijk te
ondersteunen, benadert de werkgroep van de Digitale omgeving deze weken alle
scholen. Voor scholen die al examineren met de inzet van deze Digitale omgeving, is de
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lijst met veelgestelde vragen geactualiseerd. Zie hiervoor het document: Digitale
omgeving EsMEI - Veelgestelde vragen - 20-4-21.
Overigens is er op 3 juni (van 15.00 - 16.30 uur) ook weer een bijeenkomst voor
gebruikers. Zie hiervoor: Gebruikersoverleg Digitale omgeving juni 2021.

Nieuwe examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft in april weer een aantal
exameninstrumenten vastgesteld, onder meer voor Precisietechniek, Mechatronica en
Vliegtuigonderhoud, alsmede de Keuzedelen K1067, K1165 en K1166.
Zie voor een toelichting: >> Nieuwe examens op de website april 2021
Zie voor een overzicht per 9-4-21 van álle beschikbare exameninstrumenten van
Examenservice MEI alsmede alle nieuwe exameninstrumenten en wijzigingen in het
huidige schooljaar 2020-2021 de website esmei.nl >> Producten EsMEI.
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