NIEUWSBERICHT
Oktober 2022
Beste allen,
In dit Nieuwsbericht informeren we u allereerst over de examens die in het vorige schooljaar
zijn opgeleverd. Inmiddels heeft de Vaststellingscommissie ook de eerste examens voor
nieuwe Kwalificaties 2022 gevalideerd. Deze zijn beschikbaar via onze website esmei.nl.
De ontwikkeling van examens op basis van de KD’s 2022 vordert gestaag; in oktober
daarvoor kan nog aan enkele Ontwikkelplatforms worden deelgenomen.
Vanaf november wordt de ontwikkeling in gang gezet voor recent opgeleverde
Kwalificatiedossiers voor onder meer Productietechniek, Mechatronische Systemen en
Koude- en Klimaatsystemen.
Het grote aantal nieuwe opleidingen waarvoor examens nodig zijn, doet vanzelfsprekend een
groot beroep op inzet van examinerings- en vakdeskundigen. Vacatures in ons
Screenplatform en in de Vakcommissies Infratechniek en Koude- en klimaattechniek, in te
vullen vanuit het onderwijs, zijn urgent om tijdige oplevering van examens te kunnen blijven
waarborgen (zie www.esmei.nl >> vacatures ).
In dit Nieuwsbericht informeren we u voorts over de Digitale omgeving.
Reacties, vragen, suggesties voor het nieuwsbericht zijn altijd welkom en kunt u sturen naar
info@esmei.nl.
Met hartelijke groeten,
Joke Steenbruggen (manager Examenservice MEI)

Verantwoording gevalideerde examens 2021-2022
Jaarlijks stelt de Vaststellingscommissie van Examenservice
MEI een rapportage op met daarin een overzicht van de
gevalideerde examens in het achterliggende jaar.
In schooljaar 2021-2022 zijn 101 exameninstrumenten
gevalideerd. Circa twee derde deel hiervan betreft
keuzedeelexamens; 25% is gebaseerd op vraagsturing.

Per 1 augustus 2022:
171 examens voor
121 opleidingen
(vanaf cohort 2015)
+/+

Daarnaast zijn onder meer nieuwe examens volgens ‘model
2020’ ontwikkeld voor de Kwalificatiedossiers Industrieel
Onderhoud en Operationele Techniek, Koude- en
Klimaatsystemen, Middenkader Engineering en
Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra.
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259 examens voor
185 keuzedelen
voor 47.727 studenten

1 VAN 3

Voor ruim 60 keuzedelen valideerde de Vaststellingscommissie examens of aanvullende
opdrachten. Voorts zijn voor drie Mbo-certificaten exameninstrumenten opgeleverd,
gefinancierd door enkele scholen en Wij Techniek.
Het Bestuur heeft de jaarrapportage recentelijk vastgesteld. In de rapportage is uitgebreid te
lezen hoe er is gewerkt, welke dilemma’s en vraagstukken zich voordeden en welke
resultaten er zijn bereikt.
Klik hier voor de Rapportage Vaststellingscommissie Examenservice MEI 2021-2022

Nieuwe examens op de website esmei.nl
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft recentelijk weer enkele examens
gevalideerd, waaronder het examen voor de Eerste Monteur Woning (crebo 25835),
gebaseerd op het nieuwste kwalificatiedossier. Ook vernieuwd zijn de examens voor
Timmerman en Allround Timmerman (crebo’s 25829 en 25828) die beschikbaar zijn voor
scholen met een addendum voor Bouwopleidingen.
Tot slot heeft de Vaststellingcommissie twee keuzedelen voor Proces- en Operationele
Techniek gevalideerd: de K1240 en K1241, Verdieping Operations voor de Procesindustrie.
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. Deze
documenten gebruikt Examenservice MEI voortaan bij nieuw gevalideerde examens.
Zie voor een overzicht: Nieuwe examens op de website september 2022
De overzichten per 30-9-2022 van álle beschikbare exameninstrumenten alsmede van de
nieuwe exameninstrumenten en wijzigingen in het huidige schooljaar 2022-2023 zijn
eveneens te vinden op de website esmei.nl >> Producten EsMEI.

Ontwikkelplatforms najaar 2022
In oktober en november staan vier Ontwikkelplatforms gepland
met betrekking tot examens voor nieuwe Kwalificatiedossiers:
(Eerste) Monteur Gas-, Water- of Warmtedistributie, de niveau-4opleidingen Technicus Elektrotechnische Industriële Installaties
en Systemen en Elektrotechnische Installaties in de Gebouwde
Omgeving, Procesoperator C en voor de opleidingen (Allround)
Vakman GWW, Straatmaker en Opperman Bestrating.
De bijeenkomsten daarvoor hebben online via Teams plaats. Uw
deelneming stellen we zeer op prijs.

In schooljaar ’21/’22:
163 betrokkenen
bij totstandkoming
van examens
Actieve bijdrage van
28 scholen
40% van betrokkenen
vanuit branches en
bedrijven

Zie voor data en aanmelden: Ontwikkelplatforms najaar 2022
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Vacatures
De vacature voor het Screenplatform van Examenservice MEI staat al langer open en is
urgent. Het Screenplatform bestaat uit examineringsdeskundigen die elk nieuw ontwikkeld
examen zorgvuldig toetstechnisch bekijken en van verbeteradviezen voorzien. Hiermee
levert het Screenplatform ene essentiële bijdrage aan de kwaliteit van de examens.
Vakinhoudelijke experts zijn bijzonder welkom in de Vakcommissies voor Infratechiek en
voor Koude- en klimaattechniek.
Zie voor vacatures: www.esmei.nl/Vacatures

Digitale omgeving
Voor het gebruik van de Digitale omgeving zijn addenda geschreven voor de rollen
Beheerder, Beoordelaar en Contactpersoon ROC. Hierin zijn de laatste wijzigingen rond de
Digitale omgeving verwerkt. Dit en andere nieuwswaardigheden kunt u verder lezen in het
artikel Addenda, gebruikersoverleg, inloggen in Digitale omgeving.
Het Gebruikersoverleg voor de Digitale omgeving is dit schooljaar gepland op
22-11-2022 van 15.00 - 16.30 uur en 21-3-2023 van 15.00 - 16.30 uur.

Uitwisselingsdag 31 maart 2023
Om 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, Gebruik 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.
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Vacatures:

06 19 98 70 68

www.esmei.nl >> Vacatures
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