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Contactgegevens Examenleverancier
Naam examenleverancier

Stichting Examenservice MEI (Metaal,
Elektrotechniek en Installatietechniek)

Website

www.stichtingexamenservicemei.nl

Contactgegevens

J. Steenbruggen (interim-manager)
steenbruggen@batouwe.nl
026 445 44 85

1. Mbo-scholen kunnen op onderstaande wijze een bijdrage leveren aan onze
exameninstrumenten:
x

Leveren van constructeurs

x

Deelnemen aan constructiegroepen

x

Zelf ontwikkelde exameninstrumenten indienen voor vaststelling

x

Deelnemen aan klankbordgroep (ontwikkelplatforms)

x

Deelnemen aan proces van screening en validering van examenproducten

Examenservice MEI is een netwerkorganisatie en heeft geen mensen in dienst. De
examenproducten worden ontwikkeld door onderwijskundigen van scholen met inzet van
ontwikkelgroepen waarin vakdocenten van roc’s en vaklieden van bedrijven en branches zijn
vertegenwoordigd. Examenservice screent en valideert alle examenproducten, zowel
toetstechnisch als vakinhoudelijk.
2. Welke aanvullende documenten zijn beschikbaar die de deelnemende scholen kunnen
gebruiken om de kwaliteit te borgen?
x

Servicedocumenten voor de herziene KD’s waarin per werkproces per crebo is
vastgelegd wat hoe wordt geëxamineerd (examenmatrijzen)

x

Verantwoording vaststellingsproces in de vorm van een Reglement validering

x

Vaststellingsinstrument en -rapport per crebo

x

Instructies voor de beoordelaar inclusief de vereisten waaraan de beoordelaar moet
voldoen

x

Jaarlijkse evaluatie van het Vaststellingsproces, jaarlijkse evaluatie van de juistheid en
bruikbaarheid van examenproducten, instructie voor het ontwikkelen van
examenproducten en examenopdrachten

3. Hoe is de betaling voor exameninstrumenten geregeld?
per jaar een vast bedrag (lidmaatschap)
x

per leerling te weten 22,50 euro per MEI-student per jaar, ongeacht de
gebruikte/afgenomen examenproducten
per instrument

Een school wordt deelnemer van de Stichting Examenservice MEI met álle studenten die
onder de MEI-domeinen vallen, vooralsnog met uitzondering van de opleidingen
Vliegtuigbouw en Vliegtuigonderhoud. Het is niet mogelijk losse producten af te nemen.
4. Kan niet bekostigd onderwijs ook exameninstrumenten bij u inkopen/afnemen?
Nee, nu nog niet. Examenservice MEI is hierop nog niet ingericht. Er wordt gewerkt aan een
werkwijze met inachtneming van het behoud van de verworvenheden van de deelnemende
scholen.

