NIEUWSBERICHT
December 2021

Beste allen,
Ondanks de beperkende maatregelen konden we in 2021 weer rekenen op de inbreng
van velen bij de totstandkoming van onze examens. In dit nieuwsbericht informeren we
u over de recent gevalideerde examens die inmiddels op onze website esmei.nl staan.
Voor examens voor nieuwe Kwalificatiedossiers, die ook alweer in ontwikkeling zijn,
hebben we de expertise van vakmensen nodig; de planning voor het eerste deel van het
nieuwe jaar komt eveneens aan bod. Tot slot informeren we u over de bevindingen uit
de online-evaluatiebijeenkomsten.
Namens alle mensen van de Regie- en Ontwikkelgroep, het Screenplatform, de
Vakcommissies, de Vaststellingscommissie en de werkgroep Digitale omgeving dank ik
ten zeerste eenieder die in 2021 heeft meegedacht in en meegewerkt aan onze examens
en service. En voor 2022: de allerbeste wensen en een goede gezondheid. We
ontmoeten u ook in het nieuwe jaar weer graag, fysiek of online.
Met hartelijke groeten,
Joke Steenbruggen (manager Examenservice MEI)

Nieuwe gevalideerde examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft 17 december onder meer
een nieuw exameninstrument vastgesteld voor de opleiding Middenkader engineering Technicus (crebo 25297). Diverse docenten van verschillende scholen hebben hierin
meegedacht. Dit leidde ertoe dat er nu voor verschillende werkgebieden concrete
suggesties zijn voor examenopdrachten.
Andere gevalideerde examens zijn die voor de opleidingen Eerste Monteur Koude- en
Klimaatsystemen en Verspaningstechnoloog. Voor inzet in de derde leerweg is het
examen gevalideerd van het mbo-certificaat Meewerken in de Productie (C0023).
Voorts zijn diverse keuzedeelexamens voor bouwopleidingen voorzien van compactere
beoordelingsformulieren en aanvulopdrachten.
Zie voor een overzicht: Nieuwe examens op de website december 2021
Een overzicht per 17-12-2021 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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Evaluatiebevindingen
Examenservice MEI evalueert de exameninstrumenten op verschillende manieren. Zo is
in de periode mei tot augustus het digitale evaluatieformulier verspreid onder zo’n 700
docenten, beoordelaars en managers. Van 37 respondenten van vijftien verschillende
scholen is een reactie ontvangen. In september en oktober heeft Examenservice MEI elf
online-bijeenkomsten verzorgd waarin ervaringen met de exameninstrumenten konden
worden gedeeld. Deze zijn bezocht door veertig vertegenwoordigers van veertien
verschillende scholen.
Zie voor de bevindingen uit de evaluatiebijeenkomsten en uit de digitale vragenlijsten:
• Rapportage evaluatie exameninstrumenten 2020-2021 - vastgesteld Regiegroep
16-12-21
• Samenvatting aandachts-/verbeterpunten examens onlinebijeenkomsten - 16-12-2021
• Samenvatting digitale vragenlijst evaluatie exameninstrumenten 2020-2021, 7-9-21
Voor de formele contactpersonen van de aan Examenservice MEI deelnemende scholen
zijn deze documenten ook te vinden op de website esmei.nl onder Info voor leden.

Ontwikkelplatforms eerste maanden 2022
In de eerste maanden van het nieuwe jaar raadplegen de ontwikkelaars graag weer
vakexperts over vraagstukken en dilemma’s die voortkomen uit de concretisering van
nieuwe Kwalificatiedossiers in examens. Een onderwerp dat daarbij zeker aan bod
komt, zijn bijdetijdse voorbeeldexamenopdrachten.
Zie voor de dossiers en opleidingen waarvoor u zich nu al kunt aanmelden:
Ontwikkelplatforms januari - mei 2022
Meedoen in een Ontwikkelplatform leidt natuurlijk tot een win-winsituatie. Samen met
collega’s krijgt u goed zicht op de vernieuwingen voor het onderwijs.

Digitale omgeving
De handige vragenlijst voor gebruikers van de Digitale omgeving – inmiddels maken 24
scholen hiervan gebruik en treffen vijf tot zeven scholen hiervoor de voorbereidingen –
is geactualiseerd en is te vinden op esmei.nl > Digitale-Omgeving.
Het eerstvolgende gebruikersoverleg voor scholen staat gepland op 31 maart van 10.30
tot 12.30 uur. Deelnemers aan dit overleg ontvangen te zijner tijd de uitnodiging en
agenda.
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Stichting Examenservice MEI
Postbus 416
3440 AK Woerden

Joke Steenbruggen (Batouwe Arnhem)
Manager Stichting Examenservice MEI
06 51 39 25 87
EsMEI@batouwe.nl

Digitale omgeving:
www.esmei-examens.nl
Coördinator Digitale omgeving:
Jolanda Buwalda
06 110 79 517

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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