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Uw examinering op orde,
samen met Cito
Maatwerktrainingen en certificering
trajecten

• Verbeter de kwaliteit van
toetsing en examinering
• Praktisch, onafhankelijk en
objectief

Uw examinering op orde,
samen met Cito
Hoe deskundig zijn uw examenfunctionarissen? Beschikken zij
over de juiste competenties en kunnen zij de kwaliteit van het
examenproces en de examens voldoende borgen? Speciaal voor
examenfunctionarissen in het mbo, biedt Cito verschillende
maatwerktrainingen en certificeringtrajecten aan. U kunt onze
experts ook inschakelen voor advies of voor de audit van uw
examenproces.
De trainingen en certificeringtrajecten die wij aanbieden zijn afgestemd op de
competentieprofielen van de NVE (Nederlandse Vereniging Examens). Tijdens
trainingen worden kandidaten goed voorbereid op hun rol in het examen
proces. Met een Cito-certificaat kunnen zij hun deskundigheid aantonen.
Onderwijsinstellingen laten daarmee zien dat zij zich verantwoordelijk voelen
voor de kwaliteit van examinering van het onderwijs.

De betrokkenen in het examenproces

Examinering is een gedifferentieerd proces dat alleen door samenwerking
gerealiseerd kan worden. Toetsconstructeurs, examencommissieleden,
vaststellers, assessoren en examendeskundigen zijn samen verantwoordelijk
voor het bereiken van de gewenste kwaliteit.
De constructeurs ontwikkelen exameninstrumenten die gebaseerd zijn op het
examenplan dat de examencommissie vaststelt. Bij de ontwikkeling van de
exameninstrumenten houden zij rekening met toetsinhoudelijke en technische
kwaliteitseisen. Een vaststellingscommissie of een objectieve vaststeller
beoordeelt vervolgens of de resultaten van de constructeurs voldoen aan de
toetsinhoudelijke en technische criteria. Als het examen geschikt is, kan het
worden afgenomen bij de student. Het is dan de taak van de assessor te
beoordelen of de prestatie van de geëxamineerde voldoet aan de
examencriteria. De auditor licht het examenproces door, doet eventuele
verbetervoorstellen en borgt de kwaliteit van de examens en het
examenproces.

Instellingen kunnen ook een examendeskundige laten opleiden. Een examen
deskundige kan als secretaris van de examencommissie optreden of gespreks
partner zijn voor toetscontructeurs of vaststellers. Ook kan een examen
deskundige een belangrijke rol spelen bij de externe legitimering richting de
onderwijsinspectie.

Examendeskundigen

Cito biedt trainingen en ondersteuning aan:
Leden Examencommissie

Toetsconstructeurs

Vaststellers

(Praktijk)Assessoren

Auditoren kwaliteit examinering

Onze trainingen en certificeringtrajecten

Alle trainingen en de certificeringtrajecten stemmen wij volledig met onze
opdrachtgever af en zijn een combinatie van theorie en praktijk. De in-company
trainingen die wij organiseren zijn voor groepen van maximaal 15 deelnemers.
Bij voorkeur gaan de cursisten met eigen materiaal aan de slag. Zo wordt de
leerstof direct in de eigen praktijk toegepast.

Voor het mbo kent Cito de volgende trainingen en
certificeringtrajecten:

• T
 raining toetsconstructeur
De training ‘Zicht op toets- en examenconstructie’ is bedoeld voor iedereen
die zich bezighoudt met het construeren van kennis-, vaardigheids- en/of
competentietoetsen. Meestal bestaat deze training uit één dag basiskennis
en één of meer vervolgtrainingen. Na het doorlopen hiervan kunnen
cursisten valide, betrouwbare en transparante toetsen ontwikkelen. Hiermee
voldoen zij aan het functieprofiel Toetsconstructeur van de NVE. Het is
mogelijk om zich door Cito als toetsconstructeur te laten certificeren. Tijdens
dit traject wordt de constructie van verschillende toetsvormen beoordeeld.
• Training vaststeller
De training ‘Zicht op kwaliteit van examinering’ is voor docenten en
vakmensen die op de hoogte zijn van de kwalificatiedossiers en ervaring
hebben met het examineren in het mbo. De cursisten leren op adequate
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wijze de kwaliteit van examens te beoordelen en vast te stellen. Het is
mogelijk om zich door Cito als toetsvaststeller te laten certificeren.
Training assessor
De training ‘Zicht op beoordelen’ is voor docenten en beoordelaars die de
competenties van studenten vastgelegd in een portfolio of een Proeve van
Bekwaamheid (al dan niet gevolgd door een criteriumgericht interview)
beoordelen. De cursisten moeten op de hoogte zijn van de inhoud van het
kwalificatiedossier. De cursisten krijgen inzicht in verschillende
beoordelingsmethoden en leren hoe zij tot een betrouwbaar en valide
oordeel kunnen komen. Het is mogelijk om zich door Cito als (deel) assessor
te laten certificeren.
Training examendeskundige
Deze zevendaagse training is bestemd voor examenfunctionarissen die
verantwoordelijk zijn voor het definiëren van het examenbeleid en
verbeteren en borgen van de kwaliteit van examens. De cursisten doorlopen
het hele toetsproces: toetsverantwoording, toetsconstructie, toetsen
vaststellen, toetsen beoordelen en toetsen evalueren. Het is mogelijk om
zich door Cito als examendeskundige te laten certificeren.
Training professionalisering lid examencommissie
Met deze training vergroten examencommissieleden hun deskundigheid.
In een tweedaags programma komt het hele examenproces aan de orde.
De nadruk ligt op de rol van de examencommissie. Uitgangspunt is het
Handboek Examinering waarin de taken en verantwoordelijkheden van alle
examenfunctionarissen vastgelegd zijn.
Training auditor examens
Voor iedereen die de kwaliteit van toetsen en examinering in het mbo moet
beoordelen. De cursisten kunnen na het doorlopen van de training een
interne audit organiseren en uitvoeren.

Instellingsexamens Nederlands

Mbo-instellingen kunnen instellingsexamens Nederlands zelf kopen of
ontwikkelen. Met zelfontwikkelde examens kunt u de taalvaardigheid van
studenten toetsen in de context van het beroep. Cito heeft jarenlang ervaring
in het ontwikkelen van taaltoetsen en heeft in opdracht van het Steunpunt Taal
en Rekenen formats ontwikkeld voor de instellingsexamens Nederlands in het
mbo.

• Training ontwikkeling instellingsexamens Nederlands in het mbo - Grip op Taal
Voor docenten die zich bezighouden met het ontwikkelen van
instellingsexamens Nederlands voor spreken, schrijven en gesprekken voeren.
De cursisten kunnen na het volgen hiervan toetstaken voor
instellingsexamens Nederlands ontwikkelen.
• Training taalassessor Nederlands in het mbo - Grip op Taal
Voor docenten die Nederlands beoordelen. De cursisten kunnen na de
training taalproducten van de studenten beoordelen. Verder zijn zij op de
hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van examinering
Nederlands. Daarnaast zijn zij bekend met verschillende toetsvormen en
beoordelingsmodellen en de niveaus van het Referentiekader Taal.

Cito certificering

Met een Cito-certificaat toetsconstructeur, toetsvaststeller, assessor of examen
deskundige kunnen docenten hun deskundigheid naar onder andere de
onderwijsinspectie én studenten borgen. Het certificaat levert veel voordeel op:
• aantoonbare borging van de kwaliteit van de examenproducten;
• aantoonbare erkenning van de deskundigheid van de examenfunctionaris;
• verhoging van carrièremogelijkheden van de examenfunctionaris;
• bevordering van het imago van de onderwijsinstelling.

Ondersteuning door Cito

Cito biedt mbo-instellingen meer dan training en/of certificering van de examen
functionarissen. Steeds vaker weten instellingen ons te vinden voor een advies
over of het uitvoeren van een audit van het examenproces, de begeleiding van
de examencommissie of inhoudelijk advies op het gebied van examinering.

Auditing

Regelmatige interne of externe audits geven een goed beeld van de kwaliteit
van toetsing, examinering en beoordeling van de onderzochte opleiding en dus
van de concrete inbedding van het toetsbeleid. Na een goed uitgevoerde audit
beschikt de instelling of opleiding over een onderbouwd advies en verkrijgt men
praktische verbeterpunten voor het examenproces en examenproducten.
Cito leidt niet alleen interne auditoren op, maar begeleidt ook interne audits.
Het is ook mogelijk de audit van uw examenproces helemaal aan Cito uit te
besteden.

Begeleiding examencommissie

Leden van de examencommissie en
vaststellingscommissies bewaken vanuit hun
functie de integrale kwaliteit van examinering.
Wanneer leden te weinig deskundig zijn, kunt
u ze laten scholen door Cito. Daarnaast kunt u
ervoor kiezen een medewerker van Cito als
extern adviseur aan uw commissie toe te
voegen.

Advies

Wilt u met ons rond de tafel om samen te
bepalen welke stappen uw instelling moet
doorlopen om de kwaliteit van examens te
borgen? Wij stemmen ons aanbod graag op uw
behoefte af. Afgelopen jaren hebben wij veel
onderwijsinstellingen doelmatig geadviseerd
en begeleid.

Waarom Cito?

Cito wordt internationaal erkend als expert in
het ontwikkelen en afnemen van examens en
toetsen. Ons pakket diensten en producten
voor de onderwijs- en beroepspraktijk is breed
en richt zich op moderne toetsvormen en
volgsystemen. Cito verzorgt trainingen en
advieswerk en onderzoekt de kwaliteit van het
onderwijs. Al deze activiteiten voeren wij uit
voor onderwijsinstellingen, overheden en het
bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

Wilt u meer weten?

Wilt u zich door Cito laten adviseren, een
training of certificeringtraject afspreken of
een afspraak maken voor een audit van uw
examenproces? Neem dan contact op met ons
accountbureau via (026) 352 12 81 of
citoconsult@cito.nl.
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