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Weer nieuwsbericht Examenservice MEI
Beste allen,
Na een periode van zo’n anderhalf jaar ontvangt u weer een nieuwsbericht vanuit
Examenservice MEI. Rond de zomer van 2018 stopten we daarmee vanuit de veronderstelling
dat regelmatig e-mailverkeer over nieuwe examens en nieuwe activiteiten voldoende zou
voorzien in actuele informatie. Evaluatiebevindingen toonden echter dat Examenservice meer
en frequenter mag communiceren.
Bij deze dus een nieuw begin. Reacties, vragen, suggesties zijn altijd welkom en kunt u
richten aan esmei@batouwe.nl.
Joke Steenbruggen (manager)

Een stap verder met examens
De evaluatie van examens ligt alweer even achter ons. Op verschillende manieren
inventariseert Examenservice jaarlijks de kwaliteit van de examens én de service
daaromheen. De bevindingen hebben geleid tot nieuwe activiteiten waaronder een
toekomstige opvolger van de huidige examens: Model 2020.
>> Lees verder

Register Gekwalificeerd Praktijkbeoordelaar
Het Bestuur van Examenservice heeft gevraagd de service die is gericht op het gebruik van
de examens, voort te zetten en waar wenselijk uit te breiden. Zo waren we afgelopen weken
op bezoek bij het Horizon College, Summa College, ROC Kop van Noord-Holland en het
Scheepvaart- en Transport College. Tijdens de bezoeken kwamen onderwerpen aan de
orde als het werken met examens in de digitale omgeving, het vaststellen van de examens
(in het bijzonder examenopdrachten), alsmede het hanteren van de aanwijzingen voor
examenopdrachten en de ruimte daarbinnen.
Een vorm van service die de Stichting ook biedt, is het Register Gekwalificeerd
Praktijkbeoordelaar. Dit register is een initiatief van de O&O-fondsen A+O, OOM en OTIB.
Het doel is dat het voor scholen inzichtelijk is welke gekwalificeerde praktijkbeoordelaars er
zijn.
>> Lees verder

Nieuwe examens op de website
In de Vaststellingscommissie van vrijdag 7 februari zijn
de volgende exameninstrumenten gevalideerd:
 25265 Technicus Human Technology cohort 2015
Zie voor een overzicht van alle
niveau 4 - vertaling Engels
beschikbare exameninstrumenten
 25572 Constructie- en Plaattechnoloog cohort
van Examenservice MEI het pdf2019 niveau 4
document “Exameninstrumenten en
 K0457 Architectuur Trainee
Keuzedelen op website EsMEI”
 K0991 Installatie Service en Onderhoud aan
(www.esmei.nl > Producten EsMEI)
Melkwinningsinstallaties
De formele contactpersonen voor de website van de
Stichting Examenservice MEI zijn verantwoordelijk
voor de interne (vertrouwelijke) verspreiding van de
examens.

Mocht u niet weten wie bij uw
onderwijsinstelling de formele
contactpersoon is, stuur dan een
e-mail naar: esmei@batouwe.nl

Agenda Examenservice maart - april 2020
In de komende twee maanden staan de volgende bijeenkomsten gepland:
9 maart
10 maart
12 maart
26 maart
27 maart
27 maart
6 april
14 april
26 maart
27 maart
8 april

Workshop Graafschap College
Ontwikkelplatform Metaalbewerken over het uitwisselen van
examenopdrachten
Interne deskundigheidsbevordering over ontwikkelen, screenen en valideren
van examens Model 2020
Bestuur Examenservice MEI
Ontwikkelplatform Mobiele Werktuigen over aanvulopdrachten per Kerntaak
Vaststellingsommissie Examenservice MEI
Workshop Leidse instrumentmakers School
Deelnemersraad voor managers/directeuren
Ontwikkelplatform examen Middenkader Smart Building (crebo 26005)
Ontwikkelplatform examen Verdieping Gasturbinemotoren (keuzedeel K1134)
Uitwisselplatform Digitale Omgeving

Examenservice MEI kan niet zonder de deskundige inbreng van scholen en bedrijven.
Voor interesse in een activiteit meldt u zich bij esmei@batouwe.nl

Stichting Examenservice MEI
Postbus 416
3440 AK Woerden

Joke Steenbruggen (Batouwe Arnhem)
Manager Stichting Examenservice MEI
0348 23 50 00
06 51 39 25 87
EsMEI@batouwe.nl
Voor administratieve/financiële vragen:
Anton van Grunsven (Batouwe Arnhem)
026 445 44 85
EsMEI@batouwe.nl

Meer informatie

U ontvangt dit nieuwsbericht omdat u bij de Stichting Examenservice MEI geregistreerd staat als betrokkene en/of
geïnteresseerde. Als u toezending niet (meer) op prijs stelt, mail dan s.v.p. naar esmei@batouwe.nl. Uw e-mailadres
wordt dan van de BCC-lijst gehaald, al sluit dat niet helemaal uit dat u later opnieuw op deze lijst belandt (bijvoorbeeld als
een van uw collega’s u opnieuw aanmeldt).
Mocht u vragen hebben over de (werkwijze of producten van de) Stichting Examenservice MEI of anderszins informatie
wensen, neemt u dan gerust contact op via e-mail of telefoon.
Zie ook: www.esmei.nl

