NIEUWSBERICHT
Mei 2022

Beste allen,
Dit keer in het Nieuwsbericht aandacht voor de jaarlijkse evaluatie van onze
exameninstrumenten aan de hand van het digitale evaluatieformulier. Komend najaar
informeren we u over de resultaten hieruit en de vervolgacties voor onder andere
examens voor nieuwe Kwalificatiedossiers.
Wat dat laatste betreft: de ontwikkeling van examens voor nieuwe dossiers voor
Elektrotechnische installaties, Werktuigkundige installaties, Infratechniek, diverse
Bouwopleidingen en Procestechniek verloopt volgens planning. De nieuwe examens zijn
tijdig gevalideerd voor gebruik in het nieuwe schooljaar. Er blijven volop mogelijkheden
om mee te denken met examens die op de planning staan.
Natuurlijk informeren we u ook weer over de recentelijk gevalideerde examens. Deze zijn
inmiddels beschikbaar via onze website.
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 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!
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Ontwikkelplatforms juni 2022 + verwacht najaar
In de maand juni staan er nog twee Ontwikkelplatforms gepland voor de Eerste Monteur
Dakbedekking en voor de vier opleidingen van het nieuwe kwalificatiedossier Industriële
processen (de examens voor Mechanisch Operator A en B en procesoperator A en B).
De bijeenkomsten daarvoor hebben online via Teams plaats. Uw deelneming stellen we
zeer op prijs. Het overzicht van de Ontwikkelplatforms laat tevens zien welke examens
in elk geval in september of oktober ter feedback worden voorgelegd.
Zie voor data en aanmelden: Ontwikkelplatforms juni 2021 + verwacht najaar 2022

Digitale omgeving
De inhoud van onze Digitale Omgeving wordt qua examens voortdurend geactualiseerd
op basis van recentelijk gevalideerde examens voor Kwalificatiedossiers. Daarnaast zijn
er frequent technische aanvullingen en verbeteringen. In het gebruikersoverleg
bespreken we nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen en delen scholen
gebruikerservaringen. Het volgende gebruikersoverleg staat gepland op: 9 juni a.s. van
15.00 - 16.30 uur. Alle beheerders ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Voor de ondersteuning van scholen in het gebruik van de Digitale omgeving is er een
vacature voor een voorlichter, zie: esmei.nl/Vacatures.nl.
Daar vindt u ook andere vacatures die er bij Examenservice MEI zijn.

Nieuwe examens op de website esmei.nl
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft in mei enkele actuele
examenopdrachten gevalideerd voor de opleiding Technicus Engineering (crebo
25297). Ook zijn voor de keuzedelen Energieneutraal Ontwerpen en Bouwen, Basis
Stadswarmte en Specialisatie Stadswarmte examens gevalideerd. Voorts heeft de
Vaststellingscommissie voor diverse keuzedeelexamens aanvulopdrachten vastgesteld.
Zie voor een overzicht: >> Nieuwe examens op de website mei 2022
Overzichten per 13-5-2022 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.
Tot slot: in keuzedeelexamens waaraan een certificaat is verbonden, is onlangs de
zinsnede opgenomen dat deze examens enkel mogen worden gebruikt voor het
bekostigde onderwijs, dus niet in de derde leerweg. Om misverstanden te voorkomen
voorziet Examenservice MEI voortaan alle examens van deze informatie.
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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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Vacatures:
www.esmei.nl >> Vacatures
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