NIEUWSBERICHT
Juni-juli 2022

Beste allen,
Het achterliggende schooljaar stond in het teken van het ontwikkelen van examens voor
veel nieuwe kwalificatiedossiers. Door vereende inzet kan Examenservice MEI komend
najaar voor diverse nieuwe crebo’s de examens opleveren. Om geïnteresseerden alvast
daarover te informeren én om onze huidige examens te evalueren verzorgen we in de
periode medio september - oktober diverse onlinebijeenkomsten. Inbreng over het
gebruik van de examens en over de Digitale omgeving kunt u ook nog steeds leveren
middels het digitale evaluatieformulier.
In dit Nieuwsbericht informeren we u verder over de Ontwikkelplatforms die er in
september-oktober zijn en vermelden we de recent gevalideerde examens. Deze zijn
inmiddels beschikbaar via de website www.esmei.nl. Ook recente vernieuwingen en
wetenswaardigheden van de Digitale omgeving komen aan bod.
Tot slot vragen we uw aandacht voor een van onze urgente vacatures, die voor een
examineringsdeskundige c.q. toetstechnisch screener; zie www.esmei.nl >> vacatures.
Reacties, vragen, suggesties voor het nieuwsbericht zijn altijd welkom en kunt u sturen
naar info@esmei.nl.

!

Vanuit Examenservice MEI wensen we u een welverdiende vakantie. In het nieuwe
schooljaar zijn we er weer met onze examens en service en ontmoeten we u graag
bij onze activiteiten.

Met hartelijke groeten,
Joke Steenbruggen (manager Examenservice MEI)

In gesprek met gebruikers van de examens
Examenservice MEI gaat graag in gesprek met de gebruikers van examens. We
verzorgen daarvoor in de tweede helft van september en de eerste helft van oktober acht
online Evaluatie- en informatiebijeenkomsten. Tijdens een bijeenkomst bespreken we uw
feedback op – en verbetervoorstellen voor – de inhoud, het niveau en de bruikbaarheid
van examens van verschillende opleidingen. Indien mogelijk komt informatie aan bod
over de examens voor nieuwe Kwalificatiedossiers. Ook ervaringen met relevante
examens van Keuzedelen kunt u delen.
In het overzicht Evaluatie-informatiebijeenkomsten september-oktober 2022 kunt u zien
wanneer opleidingen aan de orde komen waarbij u betrokken bent als begeleider of
beoordelaar van examens of als examencommissielid. Examinatoren van bedrijven zijn
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uiteraard ook van harte welkom. Aanmelden kan via de link aanmeldingen@esmei.nl met
vermelding van de bijeenkomst waaraan u deelneemt.

Evaluatie examens
Examenservice MEI evalueert haar exameninstrumenten op verschillende manieren. De
feedback wordt gebruikt voor vernieuwing en waar nodig verbetering van de
Exameninstrumenten.
Een van de manieren van evalueren is met het evaluatieformulier dat
we jaarlijks verspreiden. Via de QR-code hiernaast of via deze link
komt u bij het digitale evaluatieformulier.
U heeft tot en met 31 augustus 2022 de gelegenheid om het
evaluatieformulier in te vullen.
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!

Ontwikkelplatforms in september en oktober
Na de zomervakantie staan zes Ontwikkelplatforms gepland over examens voor nieuwe
Kwalificatiedossiers: Eerste Monteur en Technicus Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties, Assistent Procestechniek, Assistent Metaal-, Elektro- en Installatietechniek, Vakman en Allround Vakman GWW, Servicemedewerker gebouwen + Allround
Vakkracht Onderhoud- en Klussenbedrijf en de Monteur en Eerste Monteur Gas-, Waterof Warmtedistributie. De bijeenkomsten daarvoor hebben online via Teams plaats. Uw
deelneming stellen we zeer op prijs.
Zie voor data en aanmelden: Ontwikkelplatforms september-oktober 2022

Nieuwe examens op de website esmei.nl
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft recentelijk diverse examens
gevalideerd, waaronder het examen voor het keuzedeel Koolmonoxide bij Gasverbrandingsinstallaties. De examens voor Middenkaderfunctionaris Smart Industry (26006) en
Middenkaderfunctionaris Smart Building (26005) zijn omgezet naar nieuwe crebo’s
(respectievelijk 25837 en 25836). Voorts heeft de Vaststellingscommissie voor diverse
keuzedeelexamens aanvulopdrachten vastgesteld en ook examens voor verschillende
keuzedelen voor de proces- en operationele techniek.
Het Vaststellingsrapport en het Verantwoordingsdocument, informatiebronnen die deel
uitmaken van elk exameninstrument, zijn afgestemd op actuele en relevante informatie uit
de Norm voor valide exameninstrumenten en het Onderzoekskader 2021 mbo. Vanaf het
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nieuwe schooljaar gebruikt Examenservice voortaan deze documenten bij nieuw
gevalideerde examens.
Zie voor een overzicht: >> Nieuwe examens op de website juni 2022
De overzichten per 24-6-2022 van álle beschikbare exameninstrumenten alsmede van
alle nieuwe exameninstrumenten en wijzigingen in het huidige schooljaar 2021-2022
zijn eveneens te vinden op de website esmei.nl >> Producten EsMEI.

Digitale omgeving
De Digitale omgeving wordt voorbereid op nieuwe kwalificaties en nieuwe crebo’s. De
bouwer van de Digitale omgeving, WebEdu, automatiseert de koppeling tussen enerzijds
praktijkbeoordelaars en anderzijds de nieuwe crebo’s en opleidingsnamen. Dit en andere
nieuwswaardigheden kunt u verder lezen in het artikel Koppeling nieuwe kwalificaties en
crebo’s aan praktijkbeoordelaar, inloggen Digitale omgeving, 2-factor-authenticatie.

Uitwisselingsdag 31 maart 2023
Om alvast te noteren én naar uit te zien: op 31 maart 2023 verzorgt Examenservice MEI
weer een landelijke uitwisselingsdag voor scholen en bedrijven die zijn betrokken bij
examinering. We zijn die dag te gast bij Bouwend Nederland in Zoetermeer. Workshops
om aan deel te nemen zijn onder meer: Examens voor nieuwe KD’s, Gebruiken van
aanvulopdrachten, de Digitale omgeving en Bewijzen voor het verantwoorden van een
diplomabesluit.
Wilt u zelf een workshop verzorgen of heeft u een onderwerp voor een workshop, laat het
ons weten via info@esmei.nl. In het najaar volgt er meer informatie.

Stichting Examenservice MEI
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

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

Digitale omgeving:

Voor administratieve/financiële vragen:
Anton van Grunsven (Batouwe Arnhem)
026 445 44 85 / EsMEI@batouwe.nl

www.esmei-examens.nl
Jolanda Buwalda
06 37 44 52 13
Metje Jantje Groeneveld
06 19 98 70 68
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