NIEUWSBERICHT
April 2022

Beste allen,
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 zijn alweer in volle gang. Voor
Examenservice MEI betekent dit, kijkend naar alle plannen die er leven, dat de vacatures
weer in beeld zijn gebracht. Er zijn diverse interessante en uitdagende werkzaamheden
om actief aan mee te doen.
Een van de vacatures is die van voorlichter voor de Digitale omgeving. Extra voorlichting
is nodig omdat steeds meer scholen de overstap maken van ‘papieren’ examinering naar
het digitaal examineren. In dit Nieuwsbericht komt eveneens een samenvatting aan de
orde van recente verbeteringen van de Digitale omgeving.
Op 14 april staat de halfjaarlijkse Deelnemersraad gepland. Het bestuur van de Stichting
Examenservice MEI raadpleegt in deze online-bijeenkomst de scholen over verschillende
scenario’s voor de ontwikkeling en bekostiging van derdeleerwegexamens en over de
toekomst van examinering.
Verder vindt u in dit Nieuwsbericht informatie over Ontwikkelplatforms in de komende
maanden en over de examens die de Vaststellingscommissie onlangs valideerde.
Met hartelijke groeten,
Joke Steenbruggen (manager Examenservice MEI)

Vacatures 2022 - 2023
Examenservice MEI heeft voor komend schooljaar verschillende vacatures voor mensen
die op substantiële wijze willen meewerken aan mooie examens voor mbo-studenten.
Zo breiden we onze Ontwikkelgroep graag uit met een of twee onderwijskundigen voor de
rol van examenontwikkelaar. Ook het Screenplatform, dat alle examens van A tot Z
toetstechnisch naloopt en van verbeteradviezen voorziet, is op zoek naar versterking met
een examineringsdeskundige.
Bij zowel de Ontwikkelgroep als het Screenplatform gaat het om vacatures die ook zijn in
te vullen door mensen vanuit een andere sector dan de techniek. Voor vakexperts zijn er
diverse Vakcommissies die u met open armen ontvangen (zie esmei.nl/Vacatures).
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Digitale omgeving
Voortaan is het mogelijk om in de Digitale omgeving in te loggen met Single Sign On
(SSO). Er is een koppeling gerealiseerd tussen de Digitale omgeving en Login van de
Entree Federatie. Hierdoor kunnen studenten en medewerkers inloggen in de Digitale
omgeving via het intranet van de school.
Deze en andere verbeteringen zijn op 31 maart besproken in het gebruikersoverleg van
de Digitale omgeving. Zie voor meer informatie de notitie Digitale omgeving april 2022.
De notitie laat u ook kennisnemen van het maatjesproject waarin ervaren en minder
ervaren gebruikers van de Digitale omgeving elkaar verder helpen.
Zie voor de vacature van Voorlichter Digitale omgeving: esmei.nl/Vacatures.
Het eerstvolgende gebruikersoverleg is op 9 juni aanstaande van 15.00 - 16.30 uur via
Teams. Deelnemers aan dit overleg ontvangen een agenda en een uitnodiging voor de
bijeenkomst in Teams.

Deelnemersraad 14 april
Tweemaal per schooljaar ontmoet het bestuur van de Stichting Examenservice MEI de
Deelnemersraad waarin alle deelnemende scholen op management-/directieniveau zijn
vertegenwoordigd. Op 14 april aanstaande staat weer het voorjaarsoverleg gepland.
Op de agenda staan onderwerpen als de financiële verantwoording 2021, de begroting
2022 en de deelnemersbijdrage voor komend schooljaar. Specifiek wil het bestuur de
deelnemende scholen raadplegen over examens voor de derde leerweg en mogelijke
scenario’s hoe deze examens, waarvan wordt verwacht dat hiervoor een toenemende
vraag ontstaat, zijn te bekostigen. Examens voor de derde leerweg mogen immers niet
worden gefinancierd vanuit publieke middelen.
Andere onderwerpen zijn de toekomst van examinering en de ontwikkelagenda van
Examenservice MEI.
Klik hier voor de Ontwikkelagenda 2022

Ontwikkelplatforms april - juni 2022
Bij het ontwikkelen van een nieuw examen is een Ontwikkelplatform onontbeerlijk. Zo’n
platform bestaat uit enkele vakdocenten en experts uit het bedrijfsleven plus twee
examenontwikkelaars. De ontwikkelaars leggen in het platform concepten van het
Servicedocument en de beoordelingsformulieren op tafel. Aan de orde komen vervolgens
vragen als: “In hoeveel tijd kan een student deze examenopdracht uitvoeren?”, “Wat
verstaat u onder specialistische kennis van onderwerp X?” en “In het kwalificatiedossier
staat dat een student collega’s aanstuurt; hoe kunnen we dat verwerken in de
examenopdracht?”
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Ook bespreekt het Ontwikkelplatform welke beoordelingscriteria ‘cruciaal’ zijn en welke
onderwerpen passen in een eindgesprek.
Alle Ontwikkelplatforms zijn online en duren ongeveer twee uur. Uiterlijk een week voor
de geplande datum ontvangt elke deelnemer de conceptuitwerking en de vragen, zodat
er voldoende tijd is voor voorbereiding. De aan Examenservice MEI deelnemende
scholen ontvangen een vergoeding voor de uren die een docent besteedt aan een
Ontwikkelplatform.
De deelnemers zien gesprekken met experts uit hetzelfde vakgebied als meerwaarde. Ze
horen dan ook eens hoe de opleiding en het examen in andere regio’s worden ingevuld.
Tot en met juni zijn nog enkele Ontwikkelplatforms gepland. Na de zomer volgen onder
meer platforms voor Onderhoud- en verbouwbedrijf en Elektrotechnische systemen en
installaties.
Zie voor de dossiers en opleidingen waarvoor u zich nu kunt aanmelden:
Ontwikkelplatforms april - juni 2022

Nieuwe gevalideerde examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft op 25 maart de vernieuwde
examens vastgesteld die zijn ontwikkeld volgens ‘model 2020’. Het gaat om de
opleidingen Commercieel Technicus Engineering niveau 4 (crebo 25296), Monteur
Koude- en Klimaatsystemen niveau 2 (crebo 25563), Servicemonteur Koude- en
Klimaatsystemen niveau 3 (crebo 25562) en Technicus Maintenance Koude- en
Klimaatsystemen niveau 4 (crebo 25560).
Ook voor een geregionaliseerde kwalificatie, de Eerste Monteur Duurzame Installaties
niveau 3, is een examen gevalideerd, evenals voor het Mbo-certificaat Functionele
Veiligheid in de Machinebouw (C0036). De ontwikkeling van dit laatste examen, specifiek
bestemd voor de derde leerweg, is gefinancierd door ROC van Twente.
Daarnaast zijn 25 maart examens gevalideerd voor diverse keuzedelen waaronder die
voor Grondverzetmachines en Wegenbouwmachines.
Zie voor een overzicht: Nieuwe examens op de website maart 2022
Een overzicht per 25-3-2022 van álle beschikbare exameninstrumenten van
Examenservice MEI alsmede alle nieuwe exameninstrumenten en wijzigingen in het
huidige schooljaar 2021-2022 zijn te vinden op esmei.nl >> Producten EsMEI.
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Stichting Examenservice MEI
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Digitale omgeving:
www.esmei-examens.nl
Jolanda Buwalda
06 37 44 52 13
Metje Jantje Groeneveld
06 19 98 70 68
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Joke Steenbruggen (Batouwe Arnhem)
Manager Stichting Examenservice MEI
06 51 39 25 87
EsMEI@batouwe.nl
Voor administratieve/financiële vragen:
Anton van Grunsven (Batouwe Arnhem)
026 445 44 85 / EsMEI@batouwe.nl
Vacatures:
www.esmei.nl >> Vacatures
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