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Beste allen,
Met trots laten we eenieder kennismaken met de animaties over onze examens en het
examenproces. De animaties zijn een mooi toegankelijk medium om studenten en andere
betrokkenen bij de examinering te informeren.
Komende tijd kunt u ook op andere manieren informatie vergaren en uitwisselen.
Examenservice MEI verzorgt weer diverse bijenkomsten waarin u met collega’s vragen
en ervaringen kunt uitwisselen over het gebruik van examens en/of mee kunt denken in
de ontwikkeling van nieuwe examens. Zo beginnen we onder meer met vernieuwing van
het examen voor Middenkader Engineering (crebo 25297). We verwelkomen u graag bij
een van onze bijeenkomsten.
In dit Nieuwsbericht leest u verder hoe het team voor de Digitale omgeving scholen en
teams op verschillende manieren bijstaat in het gebruik van deze omgeving.
Tot slot treft u informatie aan over de examens die de Vaststellingscommissie in januari
en februari heeft gevalideerd.
Met hartelijke groeten,
Joke Steenbruggen (manager)

Nieuwe instructie-animaties op de website
Het is zover. De nieuwe instructie-animaties voor studenten, begeleiders en beoordelaars
zijn klaar en staan op de website van Examenservice MEI. De animatiefilms vervangen
de verouderde videofilms over het gebruik van de exameninstrumenten van
Examenservice MEI. De nieuwe animatiefilm is te vinden op het openbare deel van de
website www.esmei.nl via het tabblad INFORMATIE >> Instructie-animaties.
> Lees verder

Uitwisselingsbijeenkomsten voorjaar 2021
Eind vorig jaar belegde Examenservice MEI twee online-bijeenkomsten voor docenten.
Via Teams wisselden de docenten met collega’s van andere scholen ervaringen uit over
het gebruik van examens, praktijkvoorbeelden en examenopdrachten. Omdat dit zinvol
werd bevonden, verzorgt Examenservice MEI de komende maanden opnieuw enkele
uitwisselingsbijeenkomsten. Aan de orde komen dan examens van opleidingen uit de
volgende Kwalificatiedossiers (KD’s):
Nieuwsbericht februari 2021

1






Middenkader Engineering (specifiek: crebonummer 25297 Technicus, op 23 maart)
Middenkader Bouw en Infra
Precisietechniek
Metaalbewerken

Zie voor meer informatie en voor aanmelding:
> Uitnodiging uitwisselingsbijeenkomst 25297 Middenkader Engineering
> Uitwisseling gebruik van examens en opdrachten

Ontwikkelplatforms maart 2021
In de maand maart belegt Examenservice MEI ook weer enkele Ontwikkelplatforms,
bedoeld voor vakdeskundigen. Het betreft de crebonummers 25334 (Medewerker
Operationele techniek), 25345 (Allround operationeel technicus) en 25346
(Operationeel technicus), alsmede 25626 (Researchinstrumentmaker). Ook zijn er
Ontwikkelplatforms voor de Keuzedelen K0486 (Smeden) en K0350 (Onderhoud aan
windturbines).
Zie voor het aanmelden: Ontwikkelplatforms maart 2021

Ondersteuning bij gebruik Digitale omgeving
Steeds meer scholen laten bij het examineren van hun studenten een deel van de
papieren beoordelings- en andere formulieren van Examenservice MEI voor gezien. In
plaats daarvan examineren ze via de zogenoemde Digitale omgeving. Een werkgroep
van experts van Examenservice MEI ondersteunt de reeds deelnemende scholen hierbij
en fungeert tevens als vraagbaak voor geïnteresseerde scholen.
Voor gebruikers zijn er opfrisworkshops, handleidingen en gebruikersoverleg (de
volgende twee zijn gepland op 11 maart en 3 juni). Ook overige geïnteresseerden
kunnen bij de werkgroep terecht.
> Lees verder

Nieuwe examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft eind januari en begin februari
weer een aantal exameninstrumenten vastgesteld voor Mechatronica (25339, 25340,
25341), Mechatronische Systemen (25343, 25344), Precisietechniek (25623 en 25624,
n.a.v. nieuw Kwalificatiedossier 2020), Proces- en Operationele Techniek (25303 en
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25335) en Vliegtuigonderhoud (25324), alsmede de Keuzedelen K0878, K1049 en
K1050.
Zie voor een toelichting: >> Nieuwe examens op de website januari-februari 2021
Zie voor een overzicht per 5-2-21 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.
Zoals begin oktober is besproken in de Deelnemersraad – en met het Consortium
Beroepsonderwijs – onderhoudt Examenservice MEI de SCB-examens niet meer. Deze
zijn per 31-12-2020 van de website verwijderd. Een uitzondering hierop vormt het
examen voor Middenkader Engineering - Technicus (crebo 25297). Dit examen blijft
wel in het aanbod.
De in voorjaar van 2020 door Examenservice MEI gevalideerde exameninstrumenten
die zijn aangepast om examinering binnen coronamaatregelen beter uitvoerbaar te
maken, blijven beschikbaar tot 1-10-2021. De Vaststellingscommissie heeft in
december de geldigheidsduur van deze exameninstrumenten met tien maanden
verlengd. De nieuwe datum is opgenomen in alle bestandsnamen van de betreffende
exameninstrumenten.
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