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Beste allen,
Het achterliggende jaar hebben we zoals eenieder onder beperkende maatregelen met,
door en voor elkaar weer gewerkt aan examens en de dienstverlening daaromheen. De
samenwerking met en tussen de scholen konden we op een andere manier, via onlinebijeenkomsten, vormgeven. Daardoor bleef inbreng vanuit vakdeskundigen bij onze
examens geborgd. Zeer hartelijk dank daarvoor.
Ook in deze laatste maand van het jaar zijn er diverse examens gevalideerd waarover we
u in dit nieuwsbericht informeren. Daarnaast treft u informatie aan over de
Ontwikkelplatforms die in de eerste maanden van 2021 zijn gepland. Voorts brengen we
de vacature voor een managementassistent onder uw aandacht en geven we een eerste
indruk van de animaties die in ontwikkeling zijn over de uitvoering van examens van
Examenservice MEI. Begin 2021 kan eenieder hiermee kennismaken.
Vol vertrouwen treden we een nieuw jaar tegemoet waarin we elkaar vast en zeker ook
weer fysiek kunnen ontmoeten.
Met hartelijke groeten en blijf gezond,
Metje Jantje Groeneveld
Joke Steenbruggen (manager)

Ontwikkelplatforms januari - februari 2021
Begin 2021 bespreken de ontwikkelaars weer graag met u de conceptuitwerking van een
aantal nieuwe examens voor onder andere het Kwalificatiedossier Precisietechniek,
Procesoperator A en B, Datadistributie en een aantal nieuwe Keuzedelen.
De geplande Ontwikkelplatforms hebben plaats via Teams. De informatie hierover vindt
u op www.esmei.nl >> Informatie >> Ontwikkelplatforms januari-februari 2021.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@esmei.nl.
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Nieuwe examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft in december de volgende
exameninstrumenten vastgesteld:
Vernieuwde versie van examens Infratechniek
 25270
 25274

Eerste Monteur Middenspanningsdistributie niveau 3, cohort 2015+2016+2020
Monteur Middenspanningsdistributie niveau 2, cohort 2015+2016+2020

Examens Infratechniek - aanvulopdrachten per Kerntaak of cluster van Kerntaken





25269
25270
25273
25274

Eerste Monteur Laagspanningsdistributie niveau 3, cohort 2015+2016+2020
Eerste Monteur Middenspanningsdistributie niveau 3, cohort 2015+2016+2020
Monteur Laagspanningsdistributie niveau 2, cohort 2015+2016+2020
Monteur Middenspanningsdistributie niveau 2, cohort 2015+2016+2020

Nieuw exameninstrument Cross-overopleiding
 26005

Middenkaderfunctionaris Smart Building niveau 4, va KD 2017 + aanvulopdracht.

Exameninstrumenten Keuzedelen
 K1050
 K1102

Werken met een Industriële Robot, va 6-9-2018 + aanvulopdracht
Koudetechniek voor Warmtepompsystemen, va 7-3-2019 + aanvulopdracht

Exameninstrumenten Keuzedelen voor Proces- en Operationele Techniek
 K0636
 K0649





K0776
K1107
K1127
K1128

Pneumatiek en Hydrauliek geschikt voor niveau 2 en 3, va 2-6-2016 + aanvulopdracht
Verdieping Stoom en Water geschikt voor niveau 2 en 3, va 2-6-2016 +
aanvulopdracht
Pneumatiek en Hydrauliek geschikt voor niveau 4, va 9-3-2017 + aanvulopdracht
Procesveiligheid, va 11-6-2019 + aanvulopdracht + examenopdracht
Papier en Kartonnage geschikt voor niveau 2, va 12-9-2019 + aanvulopdracht
Papier en Kartonnage geschikt voor niveau 3, va 12-9-2019 + aanvulopdracht

Zie voor een overzicht per 11-12-20 van alle beschikbare exameninstrumenten van
Examenservice MEI het pdf-document ‘Exameninstrumenten en Keuzedelen’ op de
website www.esmei.nl >> Producten EsMEI.
Onder de TAB Producten EsMEI is ook opgenomen het overzicht ‘Voortgang nieuwe
exameninstrumenten en wijzigingen 2020-2021’). Per crebo is hierin, voor zover
relevant, terug te vinden wat wanneer is gewijzigd in het schooljaar 2020/2021.
Zoals begin oktober besproken in de Deelnemersraad – en met de Stichting Consortium
Beroepsonderwijs – onderhoudt Examenservice MEI de SCB-examens niet meer. Deze
worden 31-12-2020 van de website verwijderd. Een uitzondering hierop vormt het
examen voor Middenkader Engineering - Technicus (crebo 25297). Dit examen blijft wel
in het aanbod.
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De in het voorjaar door Examenservice MEI aangepaste en gevalideerde
exameninstrumenten, om examinering binnen coronamaatregelen beter uitvoerbaar te
maken, blijven beschikbaar tot 1-10-2021. De Vaststellingscommissie heeft vrijdag 11
december de geldigheidsduur van de exameninstrumenten met tien maanden verlengd.
Deze nieuwe datum is opgenomen in alle bestandsnamen van de betreffende
exameninstrumenten.

Vacature managementassistent
In het vorige nieuwsbericht bent u geïnformeerd over de opvolging van het management
van Examenservice MEI. Daardoor is een vacature ontstaan voor een
managementassistent. Examenservice MEI wil de vacature bij voorkeur invullen met een
kandidaat van een van de deelnemende scholen of deelnemende branches. Informatie
kunt u vinden via www.esmei.nl >> vacatures >> Vacature managementassistent.
Reacties graag naar Metje Jantje Groeneveld (groeneveld@esmei.nl). Bij haar kunt u ook
terecht voor meer informatie (06 - 8214 3934).

Animaties
Op de website van Examenservice MEI vindt u bij het tabblad Informatie een link naar
twee instructievideo’s. Deze videofilms zijn inmiddels verouderd. Daarom is in de
afgelopen tijd hard gewerkt om ze een nieuwe look te geven. Er is gekozen voor drie
animatiefilms: een instructie voor de student, eentje voor de school- en praktijkbegeleider
en eentje voor de beoordelaar van zowel de school als de BPV.

Het zijn interactieve – en uitnodigende – animatiefilms die op een aansprekende manier
en zo duidelijk mogelijk informatie verstrekken over de werkwijze met de
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examenproducten van Examenservice MEI. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan
de animaties en in het nieuwe jaar kunnen we deze met u te kunnen delen.

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
Digitale omgeving:
www.esmei-examens.nl
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