NIEUWSBERICHT
November 2020

Beste allen,
In dit nieuwsbericht besteden we onder meer aandacht aan onze Digitale omgeving, de
nieuwste aanvullingen daarin op basis van gebruikerswensen, alsmede informatie over
hoe u als school de Digitale omgeving kunt gebruiken.
Voorts komt een nieuwe activiteit van Examenservice MEI aan bod. Dat betreft
uitwisselingsbijeenkomsten – via Teams – over het gebruik van examens, met specifieke
aandacht voor examenopdrachten.
Eveneens treft u informatie aan over de recent gevalideerde examens.
Reacties, vragen en suggesties voor het nieuwsbericht zijn altijd welkom en kunt u sturen
naar esmei@batouwe.nl.
Joke Steenbruggen (manager)

Digitale omgeving van Examenservice MEI
Scholen die deelnemer zijn van Examenservice MEI, kunnen voor het afnemen van
examens gebruikmaken van de zogenoemde Digitale omgeving. Steeds meer scholen en
teams zien de voordelen hiervan in; stap voor stap maken zij de overgang.
Op basis van wensen van gebruikers van de Digitale omgeving zijn er recentelijk weer
aanvullingen en vernieuwingen gerealiseerd die bijdragen aan het gebruikersgemak.
> Lees verder: Nieuwe functionaliteit Digitale omgeving

 Gebruikersoverleg
Met regelmaat kunnen scholen deelnemen aan gebruikersoverleg over de Digitale
omgeving. In dit overleg komen onder meer ervaringen en handige tips aan bod voor een
zo professioneel mogelijke toepassing van de Digitale omgeving in de praktijk.
Voor dit schooljaar is gebruikersoverleg gepland op:
 3 december van 14.30 - 16.00 uur (via Teams)
 19 februari van 14.30 - 16.00 uur (via Teams)
 20 mei van 14.30 - 16.00 uur (wellicht fysiek).
Voor aanmeldingen en het inbrengen van vragen/onderwerpen kunt u terecht bij Daniëlle
Kaat (kaat@esmei.nl).
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 Vragen over de Digitale omgeving
Veelgestelde vragen over de Digitale omgeving – en de antwoorden daarop – legt
Examenservice MEI vast in het Vragendocument. De nieuwste versie daarvan kunt u
vinden op de website (www.esmei.nl) onder het tabblad Digitale omgeving. De vragen
zijn geclusterd per fase in het examenproces.
Zie: Digitale examenomgeving Examenservice MEI - Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij, wilt u meer informatie en/of een afspraak: stuur een e-mail naar
Jolanda Buwalda (buwalda@esmei.nl) en/of Daniëlle Kaat (kaat@esmei.nl).

Opvolging manager
Sinds 1 oktober is Metje Jantje Groeneveld actief binnen Examenservice MEI. Op termijn
neemt zij de rol van de manager over van Joke Steenbruggen.
Metje Jantje is gedetacheerd vanuit ROC van Amsterdam/ Flevoland waar zij werkte als
voorzitter van verschillende examencommissies (in de techniek) en als regisseur van de
examenorganisatie. Tevens is zij voor dit ROC auditor op het gebied van examinering.
Metje Jantje is goed bekend met examenprocessen, in het bijzonder in de techniek en
met de samenwerking tussen scholen en branches. Zij werkte lange tijd in diverse
functies bij het voormalige kenniscentrum Kenteq. Daardoor kent zij de wereld van het
technisch beroepsonderwijs in al zijn facetten goed.
Metje Jantje Groeneveld is per e-mail bereikbaar via groeneveld@esmei.nl of telefonisch
op 06 8214 3934.

Uitwisseling gebruik van examens en opdrachten
Op verzoek van enkele scholen initieert Examenservice een nieuwe activiteit. Deze richt
zich op het uitwisselen van ervaringen met exameninstrumenten, het bespreken van
mooie praktijkvoorbeelden en op de vraag wanneer een examenopdracht wel of niet
geschikt is. De eerste bijeenkomsten die hiervoor zijn gepland (via Teams):
 25 november, van 14.00 - 15.30 uur, over de examens Servicemedewerker Gebouwen
(crebo 25024) en Allround Vakkracht Onderhoud- en Klussenbedrijf (crebo 25023)
 8 december, van 14.00 - 15.30 uur, over de examens uit het Kwalificatiedossier
Elektrotechnische Installaties niveaus 2 (crebo 25333) en 3 (crebo’s 25331 en 25332).
U kunt zich aanmelden voor een bijeenkomst door een mailtje te sturen naar
info@esmei.nl met vermelding van de bijeenkomst en eventuele vragen die u wilt
inbrengen.
Is er behoefte aan een soortgelijke bijeenkomst voor een andere opleiding, laat het dan
eveneens weten via het e-mailadres info@esmei.nl.
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Protocol Melden Datalek
In de vergadering van de Deelnemersraad van 8 oktober jl. is onder andere het Protocol
Melden Datalek vastgesteld. Hierin staat de werkwijze beschreven die Examenservice
volgt indien persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatig gebruik.
Het protocol is te vinden op esmei.nl >> Informatie >> Meer informatie. In het protocol
kunt u ook lezen wie bij Examenservice een rol vervult in het Meldpunt Datalek.

Nieuwe examens op de website
De Vaststellingscommissie van Examenservice MEI heeft in september en oktober onder
meer de volgende exameninstrumenten gevalideerd:
Vernieuwde versie van examens bouwopleidingen
 25102 Allround Metselaar niveau 3, cohort 2016, OVG-systematiek
 25118 Allround Timmerman niveau 3, cohort 2016, OVG-systematiek
 25116 Allround Tegelzetter niveau 3, cohort 2016, OVG-systematiek
Exameninstrumenten volgens model 2020
 25303 Operator C, niveau 4 Cijfersystematiek, va KD 2015 + aanvulopdrachten per Kerntaak.
 25343 Technicus Elektrotechnische Systemen niveau 4, va KD 2015, OVG- en Cijfersystematiek
 25344

+ aanvulopdrachten
Technicus Mechatronica Systemen niveau 4, va KD 2015, OVG- en Cijfersystematiek +
aanvulopdracht

Examenopdrachten
 25092 Allround Waterbouwer niveau 3, cohort 2016, examenopdrachten Inrichten werkterrein +
Oeverconstructie

 25098 Waterbouwer niveau 2, cohort 2016, examenopdrachten Inrichten werkterrein +
 25241

 25572

Oeverconstructie
Allround Monteur Mobiele Werktuigen niveau 3, cohort 2015, examenopdracht per
Kerntaak voor in een gesimuleerde omgeving
Constructie- en Plaattechnoloog niveau 4, cohort 2016, OVG- en Cijfersystematiek,
examenopdracht Assemblagelijn

Exameninstrumenten Keuzedelen
 K0812 Industriële Automatisering, va 8-6-2017 OVG- en Cijfersystematiek + aanvulopdracht
 K0923
 K1134
 K1144
 K1148

Methodische Storingsaanpak, va 7-12-2017 OVG-systematiek + aanvulopdracht
Verdieping Gasturbinemotoren, va 12-9-2019
Landbouwmachines Gereedmaken, va 29-11-2019 + aanvulopdracht
Storingsdiagnose en Reparatie Landbouwmachines, va 29-11-2019 + aanvulopdracht

Zie voor een overzicht per 4-11-20 van alle beschikbare exameninstrumenten van
Examenservice MEI het pdf-document ‘Exameninstrumenten en Keuzedelen op
website EsMEI’ (op website esmei.nl >> Producten EsMEI)
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Onder de TAB Producten EsMEI is ook opgenomen het overzicht ‘Voortgang nieuwe
exameninstrumenten en wijzigingen 2020-2021’ (Wijzigingen in exameninstrumenten tot
4-11-2020). Per crebo is hierin, voor zover relevant, terug te vinden wat wanneer is
gewijzigd in het schooljaar 2020/2021.

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

Meer informatie

U ontvangt dit nieuwsbericht omdat u bij de Stichting Examenservice MEI geregistreerd staat als betrokkene en/of
geïnteresseerde. Als u toezending niet (meer) op prijs stelt, mail dan s.v.p. naar esmei@batouwe.nl. Uw e-mailadres
wordt dan van de BCC-lijst gehaald, al sluit dat niet helemaal uit dat u later opnieuw op deze lijst belandt
(bijvoorbeeld als een van uw collega’s u opnieuw aanmeldt).
Mocht u vragen hebben over de (werkwijze of producten van de) Stichting Examenservice MEI of anderszins
informatie wensen, neemt u dan gerust contact op via e-mail of telefoon.
Zie ook: http://www.esmei.nl
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