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Beste allen,
In dit nieuwsbericht kijken we alvast vooruit naar 2020 - 2021. Daarnaast vragen we
aandacht voor activiteiten waarvoor we ieders inbreng nodig hebben zoals de evaluatie
van examens en de diverse Vakcommissies. De recentelijk gevalideerde examens komen
eveneens aan bod.
Reacties, vragen, suggesties voor het nieuwsbericht zijn altijd welkom en kunt u sturen
naar esmei@batouwe.nl.

!

Joke Steenbruggen (manager)
Vanuit Examenservice MEI wensen we u een welverdiende vakantie. In het
nieuwe schooljaar zijn we er weer met onze examens en service.

Eerste examen “model 2020”
In het najaar van 2019 is de stap gezet naar het ontwerpen van een opvolger van de
bestaande lijn examens. Aanleiding hiervoor was een rode draad in de evaluatie van de
exameninstrumenten: examens zijn gedegen, dekkend, diplomawaardig doch de omvang
doet afbreuk aan de kwaliteit.
In de opvolger, die Examenservice ontwikkelt onder de werknaam “model 2020”, staat de
optiek van de beoordelaar centraal: wat heeft hij/zij nodig aan informatie om tot een
verantwoorde beoordeling van de student te komen? Dit leidt tot compactere examens
terwijl de kwaliteit, het dekkend-zijn en de herkenbaarheid behouden blijven.
Het eerste examen van de nieuwe lijn, voor Operator C (crebo 25303), is recentelijk
gevalideerd en staat inmiddels op de website van Examenservice.
Komend schooljaar ontwikkelt Examenservice in elk geval nieuwe examens voor
Mechatronica en voor Proces- en Operationele Techniek. Voor nieuwe Kwalificatiedossiers zoals die voor Precisietechniek en voor nieuwe cross-overopleidingen wordt
model 2020 vanzelfsprekend ook toegepast.
Zie voor meer informatie de Ontwikkelagenda (versie 1-7-2020).
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Evaluatie
Model 2020 laat zien dat ervaringen met exameninstrumenten leiden tot verbetering en
vernieuwing. Vorige maand is via de contactpersonen voor de website de evaluatie 20192020 uitgezet om daarmee weer feedback op te halen bij de gebruikers van de examens.
Een ieders inbreng is daarbij welkom. Mocht u het evaluatieformulier niet hebben
ontvangen en wel graag inbreng leveren, download dan hier het evaluatieformulier.

Hercertificering als examenleverancier
Volgend jaar, 1 mei 2021, loopt de certificering als examenleverancier af. Ruim voor die
datum dient Examenservice weer een audit te ondergaan op de exameninstrumenten zelf
(de productaudit) en op de organisatie en werkprocessen (de proces- en organisatieaudit). Een certificerende instelling voert deze audit uit. Voor Examenservice was dit
eerder Kiwa en wordt dit Hobéon, dat opereert onder de vlag van Kiwa. Bij een positief
resultaat op de audit, waar we weer voor gaan, blijft het Kiwa-certificaat van kracht. De
audituitvoering is inmiddels gepland in de periode medio februari - maart 2021, ruim voor
het verlopen van de huidige certificering.
Zie voor informatie over de huidige certificering www.esmei.nl >> Informatie >>
Certificering. Zie voor de landelijke afspraken over certificering
https://stichtingvalideringexamensmbo.nl.

Register Gekwalificeerd praktijkbeoordelaar
Op verzoek van branches en scholen heeft Examenservice de ontwikkeling van een
digitaal register voor praktijkbeoordelaars gecoördineerd en gefaciliteerd (zie
www.esmei.nl >> Informatie >> Register MEI). Voor een periode van drie jaar is deze
service aangeboden. In die jaren is gebleken dat scholen en bedrijven weinig activiteiten
ontplooiden in het gebruik van het register, op enkele scholen na. Het bestuur van
Examenservice heeft in de vergadering van 18 juni geconcludeerd dat het initiatief van de
branches en scholen niet in een behoefte voorziet. Er zijn bovendien geen duidelijk
waarneembare signalen om ermee door te gaan. Daarom wordt per 1 augustus
aanstaande de voorziening voor het register stopgezet.

Meedoen met Examenservice
Zoals we vaker melden is een van de kenmerken en kritische succesfactoren van
Examenservice MEI het werken vanuit een coöperatieve netwerkstructuur. “Het principe
van-door-voor onderwijs en bedrijven is een hoog goed, draagt bij aan co-creatie, aan
draagvlak, kennisuitwisseling en kennisvermeerdering, aan mede-eigenaarschap,
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bruikbare exameninstrumenten en het in de hand houden van kosten”, aldus de
Strategische koers.
Meedoen kan op allerlei manieren. Voor komend schooljaar zijn er vacatures voor een
ontwikkelaar, een lid van de Regiegroep en voor diverse Vakcommissies. We doen in het
bijzonder een beroep op scholen die de afgelopen jaren nog geen inzet hebben kunnen
plegen.
Zie voor de vacatures in schooljaar 2020/2021: www.esmei.nl >> Vacatures

Ontwikkelplatforms in september
Meedoen aan/in Examenservice MEI kan ook door deel te nemen aan een
Ontwikkelplatform. Hierin bespreekt u samen met collega’s en met de ontwikkelaars de
conceptuitwerking van een examen en denkt u mee met ontwikkelaars in dilemma’s en
vragen.
De Ontwikkelplatforms die in september zijn gepland, hebben plaats via Teams. Zie
hiervoor: www.esmei.nl >> Informatie >> Ontwikkelplatforms september.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@esmei.nl.

Nieuwe examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft 26 juni onder andere de
volgende exameninstrumenten gevalideerd:
 25286 Allround Constructiewerker niveau 3, cohort 2015 + 2018, opdracht Klemblok
 25350 Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, cohort 2015, opdracht Cvinstallatie
 25303 Operator C, cohort 2015 + aanvulopdrachten per Kerntaak
(= vervanger van huidig examen)
Gewijzigde exameninstrumenten Infratechniek:

 25267 Eerste Monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie niveau 3, cohort 2016 +
2020
 25272 Monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie niveau 2, cohort 2016 + 2020
 25269 Eerste Monteur Laagspanningsdistributie niveau 3, cohort 2015 + 2016 + 2020
 25273 Monteur Laagspanningsdistributie niveau 2, cohort 2015 + 2016 + 2020
 25270 Eerste Monteur Middenspanningsdistributie niveau 3, cohort 2015 + 2016 +
2020
 25274 Monteur Middenspanningsdistributie niveau 2, cohort 2015 + 2016 + 2020
Van het Kwalificatiedossier Infratechniek is door SBB een nieuwe versie vastgestelde
(cohort 2020). In dit KD zijn er geen tekstuele/inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van
de eerdere KD’s cohort 2015 en cohort 2016. De exameninstrumenten cohort 2015 +
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cohort 2016 zijn ook geldig zijn voor cohort 2020. De Servicedocumenten en
Vaststelrapporten zijn hierop aangepast.
Gewijzigde exameninstrumenten Infratechniek Kader:

 25276 Technicus Elektrotechniek niveau 4, cohort 2016 + 2019
 25277 Technicus Gas niveau 4, cohort 2016 + 2019
Het Kwalificatiedossier Infratechniek Kader, cohort 2019 bevat geen tekstuele en/of
inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het eerdere KD cohort 2016. De exameninstrumenten cohort 2016 zijn ook geldig voor cohort 2019. De Servicedocumenten en
Vaststelrapporten zijn hierop aangepast.
Zie voor een overzicht van alle beschikbare exameninstrumenten van Examenservice
MEI het pdf-document “Exameninstrumenten en Keuzedelen op website EsMEI” (op
website esmei.nl >> Producten EsMEI)
Onder de TAB Producten EsMEI is ook opgenomen het overzicht Voortgang nieuwe
exameninstrumenten en wijzigingen 2019-2020 (Wijzigingen in exameninstrumenten tot
2-7-2020). Per crebo is hierin, voor zover relevant, terug te vinden wat wanneer is
gewijzigd in het schooljaar 2019/2020.
De formele contactpersonen voor de website
van de Stichting Examenservice MEI zijn
verantwoordelijk voor de interne (vertrouwelijke)
verspreiding van de examens.

Stichting Examenservice MEI
Postbus 416
3440 AK Woerden

Mocht u niet weten wie bij uw
onderwijsinstelling de formele
contactpersoon is, stuur dan een
e-mail naar: esmei@batouwe.nl

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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