
Training BKE of SKE
Als examinator in het hoger onderwijs wilt u werken aan de leeruitkomsten die 
de Expertgroep BKE/SKE in opdracht van Vereniging Hogescholen heeft 
opgesteld. Zowel de kwaliteit van de toetsing in het algemeen als van uw eigen 
toetsen worden daardoor verbeterd en geborgd. Cito helpt u hier graag bij met 
de training examinator op basisniveau (BKE) of seniorniveau (SKE). U krijgt een 
praktijkgerichte training op maat van betrokken en ervaren trainers. Onder meer 
de HAN, Hogeschool Windesheim en Hotelschool The Hague gingen u voor.

Resultaat
Na de training BKE:

 ✓  kent u de doorloop van de toetscyclus
 ✓ kunt u samen met collega’s een toets construeren
 ✓  kunt u valide, betrouwbaar en transparant toetsen en 

beoordelen
 ✓ kunt u toetsresultaten analyseren

Na de training SKE:
 ✓  kunt u een toetsprogramma analyseren, ontwerpen en/of 

verbeteren
 ✓  kunt u toetsbeleid analyseren, eventueel verbeteren en 

implementeren
 ✓  kunt u collega’s ondersteunen in het doorlopen van de 

toetscyclus
 ✓  kunt u een bijdrage leveren aan de professionalisering van 

collega’s
 ✓ kunt u literatuur en beleidsstukken praktisch toepassen

 

Voor wie?
• Examinatoren 

(hbo en universiteit)
• Leden van toets- en 

examencommissies
• Kwaliteitszorgmedewerkers
• Begeleidende senior docenten
• Opleidingscoördinatoren
• Onderwijskundigen
• Beleidsmedewerkers



Cito maakt onderwijs krachtiger
We geloven in de waarde van objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling 
en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. En dat we daarmee leraren, ouders en 
werkgevers ondersteunen en leerlingen, studenten en beroepsbeoefenaars vooruit helpen. Samen met 
onderwijsprofessionals, klanten en stakeholders zetten we onze unieke expertise en ervaring in om de 
toekomst van het onderwijs mee vorm te geven. Samen voor krachtig onderwijs!

Training BKE
In deze training volgt u een basisprogramma, aangevuld met aspecten die in uw 
specifieke situatie van belang zijn. Met uw eigen materiaal doorloopt u de toetscyclus 
van het vak of de module. Centraal staat het uitwerken en verbeteren van uw eigen 
werkwijze. U voert praktische opdrachten uit en discussieert over de uitvoering. 
Feedback geven en ontvangen over de kwaliteit hoort hierbij.

Training SKE
In deze training verdiept u zich in vraagstukken uit de praktijk, afkomstig uit 
het management, het onderwijsteam, de toetscommissie of de examen
commis sie. Samen met andere deelnemers voert u opdrachten uit 
over bijvoorbeeld de samenhang tussen toetsvormen op 
programmaniveau en de relatie met het toetsbeleid van de 
opleiding. Samen bespreekt u het proces en de resultaten.

Programma op maat
De opzet is een combinatie van theorie en praktijk. Beide 
trainingen zijn modulair opgebouwd en duren twee dagen of vier 
dagdelen. Wij organiseren de training bij u op locatie en passen 
het programma aan uw wensen aan. 

Meer weten?
Bespreek vrijblijvend uw wensen met onze adviseur 
Sabine ter Weyden: (026) 3521501 of citoconsult@cito.nl.  
Zij helpt u graag verder!
cito.nl/hojanuari 2019

Inge de Jager, trainer/adviseur

“De training sluit 
direct aan bij uw 
eigen onderwijs-
praktijk”

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

mailto:citoconsult@cito.nl
http://www.cito.nl/ho

