NIEUWSBERICHT
Oktober 2021

Beste allen,
In schooljaar 2021-2022 staat Examenservice MEI weer het nodige te doen. In oktober
verwachten we een aantal geactualiseerde Kwalificatiedossiers die nieuwe examens
vergen. Bevindingen uit de online evaluatiebijeenkomsten die momenteel lopen, leiden
naar verwachting ook tot nieuwe wensen voor examens. Voor al onze werkzaamheden
blijven we een beroep doen op de scholen om mee te denken en mee te werken.
In dit Nieuwsbericht informeren we u verder over examens voor Mbo-certificaten 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.
Mede namens alle ontwikkelaars, screeners en vaststellers van Examenservice MEI
hopen we velen van u dit schooljaar te ontmoeten in een van onze (online)
bijeenkomsten.
Met hartelijke groeten,
Joke Steenbruggen (manager Examenservice MEI)

Examens nieuwe Kwalificatiedossiers
Zoals de planning van SBB nu is, verschijnen er in oktober nieuwe Kwalificatiedossiers
voor in elk geval Elektrotechniek (niveau 2, 3 en 3), Infratechniek, Procestechniek en
Industriële Processen, Timmeren, Metselen, Tegelzetten en Grond-, Water- en
Wegenbouw. Bij elkaar gaat het om circa dertig opleidingen waarvoor nieuwe examens
nodig zijn in voor in schooljaar 2022-2023. In de loop van november begint
Examenservice hiermee. Tot die tijd staan er al diverse andere examens op de agenda
zoals voor de opleiding Commercieel Technicus, voor de Technicus Maintenance Koudeen Klimaatsystemen en voor Keuzedelen Stadswarmte.
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Ontwikkelplatforms oktober - december 2021
Een ieders inbreng in meedenken in de conceptuitwerking van examens stellen we
zoals u weet zeer op prijs. 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 tot december:
Ontwikkelplatforms oktober - december 2021

Examens voor Mbo-certificaten
Sinds het voorjaar van 2021 is de dienstverlening van Examenservice MEI uitgebreid
met examens voor Mbo-certificaten. Scholen bieden cursussen of opleidingen voor een
Mbo-certificaat aan in de derde leerweg, het niet-bekostigde onderwijs. Voor de
examens betekent dit dat de ontwikkeling ervan niet mag worden gefinancierd uit de
reguliere deelnemersbijdragen. Examens die zijn bekostigd uit publieke middelen
mogen immers niet worden ingezet voor private doeleinden.
Een school, samenwerkende scholen en/of een brancheorganisatie zorgen voor de
financiële middelen voor examens voor Mbo-certificaten. De eerste twee Mbocertificaten waarvoor dit van toepassing is, zijn Meewerken in de productie (C0023) en
Installeren en in bedrijf stellen van hybride warmtepompen (C0041).
Een aanvraag voor een examen voor een Mbo-certificaat kunt u indienen bij
Examenservice MEI info@EsMEI.nl.

Vacatures
Er zijn verschillende manieren om mee te werken aan de ontwikkeling, screening en
validering van examens. Het afgelopen schooljaar deden zo’n tweehonderd mensen
mee, afkomstig van 33 verschillende scholen en van diverse bedrijven en brancheorganisaties. Dit schooljaar mogen we – ter uitbreiding van ons team van ontwikkelaars,
screeners en vaststellers – weer nieuwe mensen welkom heten van scholen en
bedrijven.
Omdat we komend jaar weer veel willen en moeten doen, hebben we altijd een plek én
werk voor nog meer mensen. Zo is de Vakcommissie Koude- en Klimaattechniek
naarstig op zoek naar een vakdocent die vier- tot vijfmaal per jaar ontwikkelde examens
van feedback en verbeteradviezen voorziet.
Ook een toetsdeskundige voor het screenen van examens en onderwijskundigen als
ontwikkelaars van examens blijven welkom. Zie ook: www.esmei.nl/Vacatures
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Digitale omgeving
De Digitale omgeving van Examenservice MEI is uitgebreid. Ook alle vernieuwde
examens die zijn ontwikkeld volgens “model 2020”, zijn er nu in opgenomen.
Om het gebruik verder te bevorderen en te professionaliseren verzorgt de werkgroep
Digitale omgeving weer een gebruikersoverleg en zoeken we uitbreiding van de
werkgroep.
Lees verder: Digitale omgeving uitgebreid - oktober 2021
Zie voor meer informatie ook: www.esmei.nl/Digitale-Omgeving

Nieuwe examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft in september de
exameninstrumenten vastgesteld van twee nieuwe opleidingen: Eerste Monteur
Datadistributie (crebo 25266) en Researchinstrumentmaker (crebo 25626).
Voor de opleidingen uit het Kwalificatiedossier Voertuigen en Mobiele Werktuigen zijn
enkele examenopdrachten gevalideerd voor uitvoering in een gesimuleerde omgeving.
Voorts zijn weer enkele examens voor Keuzedelen vastgesteld; het aantal
Keuzedeelexamens van Examenservice MEI nadert hiermee de 170.
Zie voor een overzicht: >> Nieuwe examens op de website september 2021
Zie voor een overzicht per 24-9-21 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
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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