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Beste allen,
In dit Nieuwsbericht blikken we terug door u te informeren over de opgeleverde examens
in het vorige schooljaar en kijken we naar de toekomst. De vooruitblik betreft
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze examens en hoe we daar als
Examenservice MEI in acteren. Parallel aan de ontwikkelingen gaan we aan de slag met
examens voor nieuwe Kwalificatiedossiers. De beschikbare capaciteit aan ontwikkelaars,
toetstechnische screeners en vakdeskundigen bepaalt het tempo waarin we nieuwe
examens kunnen opleveren. Vandaar de oproep voor versterking hierin. Versterking
zoeken we ook voor de werkgroep Digitale omgeving.
In dit Nieuwsbericht informeren we u verder over examens voor Keuzedelen met een
certificaat die in de derde leerweg worden ingezet en over het gebruik van de Digitale
omgeving. Zoals u gewend bent, vermelden we tot slot de recent gevalideerde examens.
Deze zijn inmiddels beschikbaar via onze website www.esmei.nl.
Met hartelijke groeten,
Joke Steenbruggen (manager Examenservice MEI)

Verantwoording gevalideerde examens 2020-2021
De Vaststellingscommissie heeft in schooljaar 2020-2021 ruim honderd exameninstrumenten gevalideerd. Het grootste deel hiervan (circa
40%) betrof examens voor Keuzedelen. Daarnaast zijn onder
Per 1 augustus 2021:
meer examens opgeleverd voor het nieuwe Kwalificatiedossier
169 examens voor
Precisietechniek en zijn de examens voor Mechatronica en
115 opleidingen
Industriële Processen vernieuwd.
Op verzoek van diverse scholen ontwikkelde Examenservice
voorts aanvulopdrachten per Kerntaak voor opleidingen
Infratechniek en Bouwopleidingen. Dergelijke opdrachten
bieden de mogelijkheid in kleinere eenheden te examineren
terwijl het integrale karakter van een Kerntaak (examinering
van zowel kennis als vaardigheden als gedrag) overeind blijft.

(vanaf cohort 2015)
+/+
211 examens voor
164 keuzedelen
voor 48.895 studenten

In de door het Bestuur vastgestelde jaarrapportage van de Vaststellingscommissie is
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uitgebreid te lezen hoe er is gewerkt, welke dilemma’s zich voordeden in de ontwikkeling,
screening en validering van examens en welke resultaten daarmee zijn bereikt.
Klik hier voor de Rapportage Vaststellingscommissie 2020-2021 van Examenservice MEI

Toekomst van examineren
De toekomst van examineren kenmerkt zich door verschillende ontwikkelingen zoals
flexibilisering, Mbo-certificaten en de 3e leerweg. Examinering in coronatijd heeft het
onderzoek versneld naar de wijze waarop formatief verkregen informatie uit het onderwijs
inzetbaar kan zijn voor diplomabeslissingen. Het nieuwe Onderzoekskader mbo biedt
ruimte aan teams voor de aansluiting van de onderwijsvisie en examinering.
Over wat de ontwikkelingen voor Examenservice MEI kunnen betekenen, zijn de
afgelopen maanden aan de hand van de notitie ‘Toekomst van examineren’ eerste
gesprekken gevoerd met onder andere de Regie- en Ontwikkelgroep, Vakcommissies,
het Screenplatform, de Vaststellingscommissie, het Bestuur en de Deelnemersraad.
Een van de hoofdpunten die uit de gesprekken naar voren kwamen, is dat binnen
techniekopleidingen discussies over de toekomst gaande zijn, doch dat er nog weinig
voorbeelden zijn van concrete veranderingen. De behoefte aan meer flexibiliteit in
leerroutes is herkenbaar. “De huidige examens van Examenservice bieden al veel
flexibiliteit in uitvoering in kleinere eenheden en in examenopdrachten op maat voor
studenten en bedrijven”, aldus de inbreng vanuit diverse geledingen. Opleiden en
diplomeren voor een volledige kwalificatie lijken van groot belang te blijven.
Scholen en bedrijven verwachten dat Examenservice MEI hun blijft ontzorgen door
examens te leveren die aansluiten op kwalificatie-eisen en die van ‘onberispelijke’
kwaliteit zijn. De komende tijd bewandelt Examenservice MEI drie parallelle sporen: het
volgen van landelijke ontwikkelingen, het meedenken met scholen die willen onderzoeken
hoe een andere manier van het verantwoorden van een diplomabesluit is vorm te geven,
en het blijven leveren van examens voor nieuwe dossiers.
Vanzelfsprekend houden we eenieder op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.
Klik hier voor de notitie Toekomst van examineren - 20-5-2021

Examens voor Keuzedelen met een certificaat
Het Nieuwsbericht van oktober bevatte informatie over de mogelijkheden die
Examenservice MEI biedt voor examens voor Mbo-certificaten. De Deelnemersraad heeft
in de oktobervergadering ingestemd met eenzelfde werkwijze voor examens voor
Keuzedelen met een certificaat die scholen inzetten in de derde leerweg, het nietbekostigde onderwijs. Voor dergelijke Keuzedeelexamens betekent dit dat de
ontwikkeling ervan niet mag worden gefinancierd uit de reguliere deelnemersbijdragen.
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Examens die zijn bekostigd uit publieke middelen, mogen immers niet worden ingezet
voor private doeleinden.
Wil een onderwijsinstelling een examen voor een Keuzedeel inzetten in de derde
leerweg, dan wordt eenmalig de integrale kostprijs in rekening gebracht. Vervolgens komt
het examen gratis beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen die deelnemen aan de
Stichting Examenservice MEI.
Klik hier voor de notitie Examens voor Keuzedelen met een certificaat - Bestuur
30-9-2021
Een aanvraag voor een Keuzedeelexamen ten behoeve van de derde leerweg kunt u
indienen bij Examenservice MEI door te mailen naar: info@EsMEI.nl.

Examenontwikkelaars
Dit najaar zijn er voor bijna veertig opleidingen nieuwe Kwalificatiedossiers verschenen
voor de werkgebieden Elektrotechniek, Werktuigkundige Installaties, Service- en
Onderhoudstechniek, Onderhoud- en Verbouwbedrijf, Infratechniek, Procestechniek en
Industriële Processen, Timmeren, Metselen, Tegelzetten en Grond-, Water- en
Wegenbouw. Hiervoor moeten nieuwe examens komen.
Daarnaast wil Examenservice op basis van evaluaties ook examens verbeteren, zoals
voor Middenkader Engineering, Koude- en Klimaatsystemen en Vliegtuigonderhoud.
Examenservice MEI is daarom naarstig op zoek naar twee onderwijskundigen als
ontwikkelaar van examens. Zonder deze uitbreiding loopt de oplevering van nieuwe
examens vertraging op. Ook verschillende van onze Vakcommissies kunnen uitbreiding
gebruiken.
Zie: esmei.nl/Vacatures

Ontwikkelplatforms november ’21 - maart ’22
De komende tijd zijn er weer verschillende mogelijkheden om mee te denken in de
ontwikkeling van nieuwe examens. Er staan Ontwikkelplatforms gepland voor onder
andere het Mbo-certificaat over hybride warmtepompen, het Keuzedeel Koolmonoxide bij
Gasverbrandingsinstallaties en de opleiding Commercieel Technicus. Door deel te nemen
aan een Ontwikkelplatform draagt u actief bij aan de kwaliteit en bruikbaarheid van onze
examens. En, van zeker zoveel waarde: u ontmoet vakcollega’s om weer van te leren.
Zie voor data en aanmelden van de geplande platforms: Ontwikkelplatforms november
2021 - maart 2021
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Digitale omgeving
In de Digitale omgeving zijn weer aanpassingen doorgevoerd. Informatie over twee van
deze aanpassingen leest u in dit nieuwsbericht: de schoolopdrachtenbank en het inlezen
van studentengegevens vanuit een Excel-bestand. Tijdens het gebruikersoverleg van 16
november aanstaande (van 15.00 - 16.30 uur) is dit een van de onderwerpen.
Ter bevordering van het gebruikersgemak zijn de Handleidingen voor de Digitale
omgeving ook op de website geplaatst.
Op de eerdere oproep voor uitbreiding van de werkgroep Digitale omgeving is helaas nog
geen reactie ontvangen. De vacature brengen wij u nogmaals onder de aandacht.
Lees verder: Actualiteiten Digitale omgeving - november 2021
Zie voor meer informatie ook: esmei.nl > Digitale-Omgeving

Nieuwe examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft begin november onder
andere nieuwe exameninstrumenten vastgesteld voor de opleidingen Medewerker
Operationele Techniek (crebo 25334), Operationeel Technicus (crebo 25346) en
Allround Operationeel Technicus (crebo 25345). Ook is er voor de opleiding
Constructie Repair Specialist (crebo 25320) een verbeterd examen gevalideerd dat
beter recht doet aan de beroepspraktijk. Voorts zijn diverse Keuzedeelexamens voor
Bouwopleidingen voorzien van compactere beoordelingsformulieren en
aanvulopdrachten.
Zie voor een overzicht: Nieuwe examens op de website november 2021
Zie voor een overzicht per 5-11-21 van álle beschikbare exameninstrumenten van
Examenservice MEI alsmede alle nieuwe exameninstrumenten en wijzigingen in het
huidige schooljaar 2021-2022 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

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

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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