NIEUWSBERICHT
Februari 2022

Beste allen,
De prioriteit van Examenservice MEI ligt deze periode bij het ontwikkelen van examens
voor bijna veertig nieuwe Kwalificatiedossiers. Uw inbreng daarbij stellen we wederom
zeer op prijs. Meedenken en meedoen met Examenservice MEI is immers de boodschap
van onze Vaststellingscommissie. Examenservice MEI is immers ván, vóór en dóór
elkaar.
Informatie over de examens die de Vaststellingscommissie begin februari valideerde, treft
u ook weer aan. Voorts informeren we u over de recentste wijzigingen in de Digitale
omgeving en over de gewijzigde producteisen voor een valide exameninstrument.
Tot slot: Examenservice MEI verhuist van Woerden naar Amersfoort. We verwelkomen u
daar graag in de toekomst bij een van onze activiteiten.
Met hartelijke groeten,
Joke Steenbruggen (manager Examenservice MEI)

Ontwikkelplatforms maart - juni 2022
De prioriteit in de Ontwikkelagenda van Examenservice MEI ligt bij het ontwikkelen van
examens van een kleine veertig nieuwe kwalificaties. De ontwikkelingen vorderen
gestaag en de komende maanden zijn er diverse Ontwikkelplatforms waarin u weer kunt
meedenken met dilemma’s en vraagstukken van de ontwikkelaars.
Zie voor de dossiers en opleidingen waarvoor u zich nu al kunt aanmelden:
Ontwikkelplatforms maart - juni 2022

Meedoen met Examenservice MEI
Deelnemen aan een Ontwikkelplatform is een van de manieren waarop u kunt
meedenken en meewerken aan de kwaliteit van examens van Examenservice MEI. Voor
zo’n actieve rol zijn er ook andere mogelijkheden, zoals lidmaatschap van een
Vakcommissie of van het Screenplatform, mee-ontwikkelen van examens of deelnemen
aan de werkgroep voor de Digitale omgeving (zie https://esmei.nl/Vacatures).
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Ook de Vaststellingscommissie van Examenservice MEI nodigt u daarvoor graag uit:
“Als Vaststellingscommissie van Examenservice MEI controleren wij de procesgang voor
het valideren van examens. We beoordelen hierbij of de procesgang aan de gestelde
eisen voldoet en of daarmee het exameninstrument voldoet aan het vaststellingsinstrument. Dit doen we met veel plezier en toewijding. De Vaststellingscommissie
bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de branches als de ROC’s.
Ook houden we nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs in de gaten, zodat we met
een frisse blik blijven kijken naar de exameninstrumenten die Examenservice MEI
ontwikkelt. Om de kwaliteit van onze exameninstrumenten hoog te houden, vragen we
bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief input en feedback vanuit het onderwijsveld. Op de
ROC’s worden de exameninstrumenten veelvuldig gebruikt en is dus veel ervaring te
vinden die wij graag willen gebruiken om onze examens nog beter te maken. Bij deze
daarom een dringende oproep vanuit de Vaststellingscommissie om mee te doen in
Ontwikkelplatforms, deel te nemen aan een Vakcommissie (zie de vacatures op
www.esmei.nl) en/of uw ervaringen met onze examens te delen. Want Examenservice
MEI is voor, door en van elkaar.”

Nieuwe gevalideerde examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft 4 februari vernieuwde examens
vastgesteld die zijn ontwikkeld volgens ‘model 2020’. Dat betreft de opleiding Airco-/
Warmtepompmonteur niveau 2, crebo 25559, en de opleiding Middenkaderfunctionaris
Bouw niveau 4, crebo 25104.
Voor het Mbo-certificaat Installeren en in bedrijf stellen van Hybride Warmtepompen is
eveneens een exameninstrument gevalideerd. Daarnaast zijn aanvulopdrachten akkoord
bevonden van een groot aantal keuzedeelexamens en zijn diverse examens op
verschillende niveaus gevalideerd voor de keuzedelen Verdieping Bedrijfsspecifiek
Productieprocessen en Werken in de Keten.
Naast de examens voor kwalificatiedossiers ontwikkelt Examenservice de examens voor
Mbo-certificaten en voor keuzedeelexamens eveneens volgens ‘model 2020’. Bij het
ontwikkelen staat de vraag centraal: “Welke informatie is nodig om tot de essentie, de
kern, van een verantwoorde beoordeling te komen?” Dit leidt tot compactere examens die
de student een beter zicht geven waar hij op wordt beoordeeld. Bovendien zijn deze
examens gebruiksvriendelijker voor beoordelaars.
Zie voor een overzicht: Nieuwe examens op de website februari 2022
Een overzicht per 4-4-2022 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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Digitale omgeving nieuwe examens en overleg
In de digitale omgeving zijn de nieuwe vastgestelde examens van ‘model 2020’
ingelezen. De examens en de daarbij horende examenopdrachten kunnen bij de
desbetreffende kwalificatie worden geselecteerd.
De eigen examenopdrachten die aan de opdrachtenbank van de school zijn toegevoegd,
zijn niet te koppelen aan de model-2020-examens. Een bijgestelde ‘eigen’ opdracht kan
na vaststelling wederom worden toegevoegd aan de schoolexamenbank. Voor de
herkenbaarheid is het raadzaam iets aan de naam van de opdracht toe te voegen,
bijvoorbeeld ‘2020’

Gebruikersoverleg
Het eerstvolgende gebruikersoverleg is gepland op dinsdag 31 maart van10.30 tot 12.30
uur, in Teams. Deelnemers aan dit overleg ontvangen een agenda en een uitnodiging
voor de bijeenkomst in Teams.

Nieuwe producteisen voor valide examens
De Stichting Validering Examens mbo heeft recentelijk de nieuwe producteisen voor
valide exameninstrumenten vastgesteld. Deze producteisen gelden onder meer voor de
examens voor kwalificaties (crebo’s) doch zijn niet van toepassing voor keuzedeelexamens.
De producteisen zijn in lijn gebracht met het Onderzoekskader mbo 2021. Dit heeft geleid
tot enkele bijstellingen ten opzichte van de producteisen die vorig jaar zijn gehanteerd bij
de hercertificering van Examenservice MEI als examenleverancier. De bijstellingen
vormen geen aanleiding om de huidige examens te wijzigen.
Zie voor de tekst van de nieuwe producteisen:
https://www.stichtingvalideringexamensmbo.nl/over-de-norm

Verhuizing Examenservice MEI naar Amersfoort
Na jarenlang zeer welkom te zijn geweest bij OTIB/Wij Techniek in Woerden – waarvoor
Examenservice MEI alle betrokkenen uitermate erkentelijk is – verhuist Examenservice
MEI deze maand naar Amersfoort.
De afgelopen jaren heeft Examenservice zich ontwikkeld tot een professionele
organisatie met een constante kwaliteit in examens en diensten en een standvastige
deelnemersgroep van onderwijsinstellingen. Daarmee is ook de behoefte ontstaan aan
meer ruimte “op een eigen locatie”. Het Consortium Beroepsonderwijs, een van de
strategische samenwerkingspartners van Examenservice MEI en samen met enkele
andere examenleveranciers gehuisvest in Amersfoort (Disketteweg 11), kan die ruimte
bieden. Dit brengt voor Examenservice MEI tevens het voordeel met zich mee dat er
meer mogelijkheden zijn voor collegiale inhoudelijke uitwisseling.
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Graag zien we u in de nabije toekomst in Amersfoort bij een van onze activiteiten.
NB: het factuuradres wijzigt daarmee in:



Stichting Examenservice MEI, Disketteweg 11, 3821 AR Amersfoort

Stichting Examenservice MEI
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Digitale omgeving:
www.esmei-examens.nl
Jolanda Buwalda
06 110 79 517
Metje Jantje Groeneveld
06 199 87 068
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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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