NIEUWSBERICHT
Mei 2020

Beste allen,
In dit nieuwsbericht besteden we weer aandacht aan de wijze waarop Examenservice
scholen van dienst kan zijn in het uitvoerbaar houden van examinering vanwege de
coronacrisis. Ook aan bod komen het ontwikkelen van examens voor nieuwe
Kwalificatiedossiers en recentelijk gevalideerde examens. Examenservice MEI kent
verschillende manieren om actief mee te doen: we brengen activiteiten/werkzaamheden
onder de aandacht waarvoor vacatures bestaan.
Reacties, vragen, suggesties voor het nieuwsbericht zijn altijd welkom en kunt u sturen
naar esmei@batouwe.nl.
Joke Steenbruggen (manager)

Corona-nieuws
Diverse scholen weten Examenservice MEI inmiddels te vinden voor vragen over
veranderingen in de examenuitvoeringen, wijzigingen van examenopdrachten of het
meedenken in andere examenvormen. Een onderwerp waar we mee bezig zijn geweest
is representatief examineren. Daarnaast zijn er voor drie opleidingen aangepaste
opdrachten en beoordelingsformulieren ontwikkeld, te weten:
25104 Middenkaderfunctionaris Bouw
25297 Middenkader Engineering - Technicus
25338 Procesoperator B
Zie voor meer informatie en veel voorkomende vragen en antwoorden/suggesties de
website www.esmei.nl >> Corona-nieuws.

Nieuw Kwalificatiedossier Precisietechniek
Vorige maand is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het eerste examen voor het
Nieuwe Kwalificatiedossier Precisietechniek en wel met het examen voor de opleiding
Allround Precisieverspaner (crebo 25264). Op 15 juni om 13.00 uur staat hiervoor een
Ontwikkelplatform gemeld via Teams. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar
info@esmei.nl.
Voor de Kwalificatiedossiers Mechatronica en Mechatronische Systemen en voor Procesen Operationele Techniek zijn examens in ontwikkeling volgens ons compactere model.
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Wanneer de nieuwe Kwalificatiedossiers voor Vliegtuigonderhoud en diverse
vakopleidingen “bouw” in 2021 zijn afgerond, dan komen ook hiervoor nieuwe examens.
Parallel hieraan blijven er verzoeken komen voor Keuzedeelexamens.
Zie verder de ontwikkelagenda voor komend schooljaar .

Meedoen met Examenservice
Een van de kenmerken en kritische succesfactoren van Examenservice MEI is het
werken vanuit een coöperatieve netwerkstructuur. “Het principe van-door-voor onderwijs
en bedrijven is een hoog goed, draagt bij aan co-creatie, draagvlak, kennisuitwisseling en
kennisvermeerdering, mede-eigenaarschap, 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. Overigens, de vergoeding aan scholen voor hun inzet is vanaf augustus
aanstaande verhoogd van € 50 naar € 60 per uur.
Zie voor de vacatures in schooljaar 2020/2021 >> www.esmei.nl/Vacatures
- Vacatures Vakcommissies
- Vacatures Ontwikkelaar en Lid regiegroep

Nieuwe examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft vrijdag 15 mei weer nieuwe
exameninstrumenten gevalideerd:
 25291
 25293
 25349
 25333
 25332

Constructiewerker, niveau 2, cohort 2015 + 2018, opdracht Pijpklem
Plaatwerker, niveau 2, cohort 2015 + 2018, opdracht Fundatievoet
Eerste Monteur Woning, niveau 3, cohort 2015, opdracht Gas- en Cv-Installatie Bestaand
woning
Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2, cohort 2015, opdracht De Spouw (herste
opdracht)
Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties Woning en Utiliteit, niveau 3, cohort 2015,
opdracht De Spouw (herstel opdracht

Nieuwe examens voor Keuzedelen
 K0278
 K0308

 K0506

Elektro- en Installatietechniek voor de Bouw + aanvulopdracht
Verdieping Montage Componenten Koude- en Klimaatsystemen, opdrachten Aanleggen
Multi Split Warmtepomp Plafondmontage + Aanleggen Multi Split Warmtepomp
Wandmontage
Toepassing Natuurlijke Koudemiddelen in de Praktijk, opdracht Toepassen Natuurlijke
Koudemiddelen in de Praktijk
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 K0669
 K0709
 K0903
 K1142

Benutten en Toepassen van Restwarmte, opdracht Benutten Toepassen Restwarmte
Koudesysteem
Wandtegels Lijmen + aanvulopdracht
Grondwerk + aanvulopdracht
Capaciteitsinvloeden bij Warmtepompen, va 24-11-2019

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 is ook opgenomen 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.
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 mei - juli 2020
28 mei
5 juni

Vakcommissie Elektrotechniek
Vakcommissie Werktuigkundige Installaties

11 juni

Vakcommissie Proces- en Operationele Techniek

12 juni

Screenplatform

12 juni

Vakcommissie Metaalbewerking - Mechatronica

15 juni

Ontwikkelplatform Allround Precisieverspaner

18 juni

Bestuur Examenservice MEI

18 juni

Regie- en Ontwikkelgroep

26 juni

Vaststellingscommissie

9 juli

Vaststellingscommissie

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
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