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Beste allen,
Met de blik alweer gericht op het nieuwe schooljaar nodigen we alle gebruikers van de
examens van Examenservice MEI van harte uit met ons over de examens in gesprek te
gaan. Voor komend najaar zijn verschillende evaluatiebijeenkomsten gepland. We hopen
van ganser harte dat velen op de uitnodiging ingaan zodat we samen de examens – daar
waar nodig – nog beter en bijdetijdser kunnen maken. Inbreng hiervoor kunt u nog steeds
leveren met het digitale evaluatieformulier.
In dit Nieuwsbericht informeren we u verder over de Ontwikkelplatforms die er in
september zijn. Ook komen de hoofdlijnen aan bod uit de inventarisatie naar het gebruik
van de Digitale omgeving.
Zoals u gewend bent, vermelden we tot slot de recentelijk gevalideerde examens. Deze
zijn voor formele contactpersonen beschikbaar via onze website www.esmei.nl.
Vanuit Examenservice MEI wensen we u een goede afronding van het schooljaar. Het
was, binnen de mogelijkheden die er waren, weer fijn met velen samen te werken vanuit
het principe van-door-voor.
Met hartelijke groeten,
Joke Steenbruggen (manager Examenservice MEI)

Evaluatie examens
Examenservice MEI evalueert haar exameninstrumenten op verschillende manieren. De
feedback wordt gebruikt voor vernieuwing en waar nodig verbetering van exameninstrumenten. In het Nieuwsbericht van mei informeerden we u over ons vernieuwde
evaluatieformulier dat we jaarlijks verspreiden. Via de QR-code
hiernaast of via deze link komt u bij het evaluatieformulier.
U kunt het evaluatieformulier nog invullen tot en met 31 augustus
2021. Mocht u problemen ervaren bij het invullen, neem dan
contact met ons op via info@esmei.nl. Uw inbreng (en die van uw
collega’s) is welkom!
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In gesprek met gebruikers van de examens
Naast evalueren via het evaluatieformulier gaat Examenservice MEI graag met de
gebruikers van examens in gesprek. We verzorgen daarvoor in de tweede helft van
september en de eerste helft van oktober acht – digitale – bijeenkomsten rondom een
aantal opleidingen.
Tijdens een bijeenkomst bespreken we uw feedback op de inhoud, het niveau en
bruikbaarheid van examens van verschillende opleidingen. Ook ervaringen met relevante
examens van Keuzedelen komen aan bod. Vanzelfsprekend is er volop ruimte voor het
inbrengen van verbetervoorstellen en wensen voor nieuwe examens.
In het overzicht Evaluatiebijeenkomsten september - oktober 2021 kunt u zien wanneer
opleidingen aan de orde komen waarbij u bent betrokken als begeleider of beoordelaar
van examens of als examencommissielid. Ook examinatoren van bedrijven zijn uiteraard
van harte welkom.
Aanmelden kan via de link aanmeldingen@esmei.nl met vermelding van de bijeenkomst
waaraan u wilt deelnemen.

Vliegtuigonderhoud
Voor de vijf scholen met opleidingen Vliegtuigonderhoud verzorgt Examenservice MEI in
september en oktober informatie- en evaluatiebijeenkomsten per school. Dit gebeurt in
samenspraak met het landelijk overleg dat deze scholen al hebben.
De feedbackbijeenkomsten staan gepland per school en wel op:






Curio, 28 september 2021 van 9.00 - 10.00 uur
Deltion College, 28 september 2021 van 10.30 - 11.30 uur
ROC van Amsterdam / Flevoland, 4 oktober 2021 van 13.00 - 14.00 uur
ROC Tilburg, 4 oktober 2021 van 14.30 - 15.30 uur
Vista College, 7 oktober van 9.00 - 10.00 uur

Ontwikkelplatforms september 2021
In september kunt u weer meedenken in vraagstukken en dilemma’s van nieuwe
examens. Er zijn platforms gepland voor onder meer Verspaningstechnoloog, diverse
opleidingen voor de (Eerste / Service-) Monteur Koude- en Klimaatsystemen en voor
vernieuwing van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw. De bijeenkomsten hebben
online plaats, via Teams. Uw deelneming stellen we zeer op prijs.
Zie voor data en aanmelden: Ontwikkelplatforms september 2021
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Inventarisatie gebruik Digitale omgeving
In april en mei heeft Examenservice MEI onder 37 scholen een inventarisatie uitgevoerd
naar het gebruik van de Digitale omgeving bij het examineren van studenten. Aan de
scholen is onder meer gevraagd of zij willen beginnen met digitaal examineren en/of het
gebruik willen uitbreiden. Voor 26 scholen was deze vraag aanleiding om een eerste
kennismakingsworkshop aan te vragen of om het gebruik van de Digitale omgeving uit te
breiden.
>> Lees verder

Nieuwe examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft in juni naast examens voor
Pijpenbewerker met de Cijfersystematiek en voor de cross-overopleiding Genie CBRN
Operator II (gevaarlijke stoffen) vooral Keuzedeelexamens vastgesteld, bijvoorbeeld
Verdieping BIM in de Bouw (voor de Bouwopleidingen).
Daarnaast zijn voor elf Keuzedelen voor Proces- en Operationele Techniek examens
vastgesteld met de Cijfersystematiek 1 tot en met 10.
Zie voor een toelichting: >> Nieuwe examens op de website juni 2021
Zie voor een overzicht per 25-6-21 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.

Stichting Examenservice MEI
Postbus 416
3440 AK Woerden

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