Samen met Cito werken
aan kwaliteit

U weet wat nodig is om het kwaliteitsniveau van onderwijs en examenprocessen
te borgen. Want er is veel kennis in huis. Uw docenten verstaan hun vak én
dagen elke dag hun studenten uit het beste uit zichzelf te halen.
Cito’s toegevoegde waarde? De objectieve blik van de buitenstaander, ook
gewaardeerd door de inspectie.
Samen professionaliseren we uw docenten én uw examenorganisatie verder, passend bij de vraag van uw
hogeschool of universiteit. Dat doen we onder meer door:
Training | Zorg ervoor dat uw examenfunctionarissen deskundig zijn. Bijvoorbeeld met de training
Deskundigheidsbevordering examencommissies, een Basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE) of
een training voor beoordelaars.
Certificering | Toon aan dat u werkt aan de kwaliteit en laat zien dat uw examenfunctionarissen voldoen aan
de BKE/SKE-eisen. Wij nemen het volledige certificeringstraject uit handen of ondersteunen bijvoorbeeld bij
beoordelingen van portfolio’s en cgi’s.
Kalibreersessies eindwerkstukken | Een gemeenschappelijk referentiekader bij beoordelen is belangrijk.
Via kalibreersessies komen uw examinatoren tot eenduidige interpretatie van het beoordelingsmodel.
Wij helpen u deze kalibreersessies succesvol in te voeren in uw organisatie.
Advies | Laat u adviseren over uw examenbeleid of over het inzetten of ontwikkelen van meetinstrumenten
zoals toetsen en examens. Ook denken we mee over examenvraagstukken.
Procesaudit | Breng de kwaliteit van uw examinering in beeld. Vraag ons voor de organisatie, begeleiding
en/of uitvoering van een interne audit, of om het proces van toetsen en examinering toe te laten lichten.
Productaudit | Laat uw toetsen en examens door ons met een objectieve blik bekijken. We analyseren uw
toetsen of examens op validiteit, transparantie en betrouwbaarheid.
Begeleiding examencommissies | Breng de expertise van uw examencommissie samen met ons op een
hoger niveau. Of voeg iemand van Cito als extern lid aan uw examencommissie toe.
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Goed om te weten

Met Cito haalt u een onafhankelijke, praktische en objectieve partner in huis.
We bieden diverse maatwerktrainingen, certificeringtrajecten en andere diensten aan
om de kwaliteit van examinering te verhogen. Veel ho-instellingen gingen u al voor.
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Cito: dé expert in examinering

✓	Al 50 jaar nationaal marktleider op het gebied van beoordeling en toetsconstructie
✓	Internationaal toonaangevend psychometrisch instituut
✓	Wereldwijd erkend en behorend tot de top 5 van testing and assessment companies
✓	Gespecialiseerd aanbod toetsen en examens voor het onderwijs en het bedrijfsleven
✓	Deskundige en ervaren trainers

Meer weten?

Bespreek vrijblijvend uw wensen met onze adviseur
Ryan Gevers:
(026) 352 12 81 of citoconsult@cito.nl
Zij helpt u graag verder!
cito.nl/ho
april 2018
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