NIEUWSBERICHT
April 2020

Beste allen,
In dit nieuwsbericht besteden we aandacht aan de wijze waarop Examenservice MEI scholen
van dienst kan zijn in het uitvoerbaar houden van examinering vanwege de coronacrisis.
Specifiek brengen we onder de aandacht wat de inzet van de digitale omgeving hierbij is.
Ondertussen gaan de werkzaamheden voor de ontwikkeling en validering van examens
door. Zie hieronder welke exameninstrumenten recent zijn vastgesteld.
Reacties, vragen, suggesties voor het nieuwsbericht zijn altijd welkom en kunt u sturen naar
esmei@batouwe.nl.
Joke Steenbruggen (manager)

Corona-nieuws
Diverse scholen hebben Examenservice inmiddels benaderd met vragen over veranderingen
in de examenuitvoeringen, wijzigingen van examenopdrachten of het meedenken in andere
examenvormen. Veel voorkomende vragen en antwoorden/suggesties daarbij staan op de
website www.esmei.nl >> Corona-nieuws.
>> Lees verder
In aansluiting hierop brengen we onder de aandacht:
- De aanvulopdrachten die deel uitmaken van onze examens, bieden mogelijkheden tot aangepaste
examinering in simulaties.
- Op de website www.esmei.nl staan instructievideo’s over de uitvoering van examinering voor de
student, de begeleider en de beoordelaar van examens.
Voor verschillende opleidingen waarin zich werkprocessen voordoen over het begeleiden van
werkzaamheden, het aansturen van collega’s of samenwerking, ontwikkelt Examenservice MEI samen
met scholen aangepaste examenopdrachten en/of een tijdelijke wijziging van beoordelingsformulieren
als variant op eerder gevalideerde exameninstrumenten. Zodra deze beschikbaar zijn, komen deze op
de website te staan en ontvangt de school hiervan bericht.

Digitale omgeving
Werken in de digitale omgeving is op dit moment een handige manier voor het volgen van
het examenproces en het beoordelen op afstand. Examenservice MEI biedt scholen de
mogelijkheid het examenproces te ondersteunen door gebruik te maken van de digitale
omgeving. De meerwaarde hiervan is zicht en grip houden op het examenproces, het
afnameproces en de beoordeling van de examens.
>> Lees verder

Op de website www.esmei.nl is bij het onderwerp >> Digitale omgeving ook het overzicht te
vinden over veelgestelde vragen aangaande de digitale omgeving.
>> Lees verder

Nieuwe examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft vrijdag 27 maart weer nieuwe
exameninstrumenten gevalideerd:














25119
25590
25286
25286
25291
K0304
K0625
K0695
K0701
K0854
K0894
K0977
K1100

Uitvoerder Bouw/infra niveau 4 + examen- en aanvulopdracht
Technicus Water niveau 4 + aanvulopdracht
Allround Constructiewerker niveau 3, opdracht Tuimelbak
Allround Constructiewerker niveau 3, opdracht Haakse Pijpverbinding
Constructiewerker niveau 2, opdracht Kantelbare Manipulator
Digitale Technieken en Productievoorbereiding - 2
Calculeren in de Sector Techniek en Gebouwde Omgeving
Schoonmetselwerk
Uitzetten en Maatvoeren
3D-Modellering in de Infra
Drinkwatertechniek
Basis Meet- en Regeltechniek
Interne Transportmachines, Storingsdiagnose en Reparatie

Zie voor een overzicht van alle beschikbare exameninstrumenten van Examenservice MEI
het pdf-document “Exameninstrumenten en Keuzedelen op website EsMEI” (esmei.nl >>
Producten EsMEI)
Onder deze TAB staat voortaan ook – op verzoek van verschillende scholen – het overzicht
Voortgang nieuwe exameninstrumenten + wijzigingen 2019 - 2020 (Wijzigingen in
exameninstrumenten). Per crebo is hierin, voor zover relevant, terug te vinden wat wanneer
is gewijzigd in het schooljaar 2019 - 2020. Na elke vergadering van een
Vaststellingscommissie wordt dit overzicht vanzelfsprekend geactualiseerd.

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 april - juli 2020
Vanwege de coronamaatregelen zijn alle fysieke bijeenkomsten in mei vervallen. In juni
wilden we alle regio’s bezoeken om onze examens te evalueren. Dit verschuiven we
naar de eerste helft van oktober.
In de komende twee maanden staan de volgende bijeenkomsten gepland:
20 april Ontwikkelplatform examen Keuzedeel Op- en Overslag Vloeibare
Bulkproducten op een Tankterminal (K0824)
23 april Ontwikkelplatform examen Smart Building
24 april Vaststellingscommissie Examenservice MEI
14 mei Regie- en ontwikkelgroep
15 mei Vaststellingscommissie Examenservice MEI
18 juni Bestuur Examenservice MEI

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

