Certificering BKE/SKE

Wilt u laten zien dat u bekwaam bent in examinering? Zowel naar uw organisatie
als uw studenten? Behaal dan uw certificaat basiskwalificatie examinering (BKE)
of het certificaat seniorkwalificatie examinering (SKE). Met het BKE certificaat
toont u uw deskundigheid als examinator aan. SKE gaat een stap verder. Met het
SKE certificaat laat u zien dat u ook vakkennis heeft over het hele proces van
examineren.

Resultaat

Met het BKE certificaat laat u zien dat u:
✓✓ de toetscyclus kunt toepassen binnen uw vak/module
✓✓ keuzes kunt onderbouwen
✓✓ weet welke positie een toets in het totale toetsprogramma heeft
✓✓ de consequenties van het toetsbeleid overziet

Voor wie?

• Examinatoren (hbo en universiteit)
• Leden van toets- en
•
•
•
•
•

examencommissies
Kwaliteitszorgmedewerkers
Begeleidende senior docenten
Opleidingscoördinatoren
Onderwijskundigen
Beleidsmedewerkers

Met het SKE certificaat toont u o.a. aan dat u:
✓✓ de kwaliteit van toetsprogramma’s kunt analyseren
✓✓ verbeteracties kunt formuleren
✓✓ bijdraagt aan het formuleren van het toetsbeleid van de
opleiding
✓✓ collega’s en collega-examinatoren kunt adviseren en begeleiden

Voordelen van een certificaat

✓✓ Aantoonbaar bewijs van uw deskundigheid
✓✓ Versterkt het imago van uw onderwijsinstelling
✓✓ Sluit aan bij de doelstelling van de Vereniging Hogescholen:
goede kwaliteit van examinering door aantoonbaar deskundige
examinatoren

Tip

 et onze gratis quickscan komt u er snel achter of u klaar bent
M
voor het BKE of SKE certificeringstraject!

Jan Adema, trainer/adviseur

“Met een certificaat
is uw deskundigheid
aantoonbaar”

Zo werkt het

In het BKE certificeringstraject stelt u een portfolio samen aan de hand van gerichte
criteria die aansluiten bij alle fases van de toetscyclus. U toont in uw portfolio alle
genomen stappen aan van de fases toetsontwikkeling, waaronder toetsafname en
evaluatie van een toets. Voor het SKE portfolio verzamelt u bewijzen van uw
deskundigheid. Bijvoorbeeld vraagstukken rond het toetsprogramma of toetsbeleid
van uw opleiding analyseren of een training of begeleiding geven
aan collega’s bij het doorlopen van de toetscyclus.

Toelatingseisen SKE certificeringstraject:

U heeft uw BKE certificaat behaald en/of aantoonbare kennis en
vaardigheden op het gebied van constructie, beoordelen en
analyseren van toetsen. Daarnaast bent u deskundige inzake toets
programma’s en toetsbeleid. U bent als kwaliteitsborger, senior
docent of lid van de examencommissie verantwoordelijk voor
beslissingen over studenten op curriculumniveau.

Eerst een training?

Voldoet u nog niet aan de toetsdeskundige eisen voor certificering?
Dan helpen wij u graag verder. Bijvoorbeeld met een training BKE of
SKE.

Meer weten?

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
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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

Wij zijn Cito

Cito is dé toetsprofessional van Nederland. Gedreven werken we al sinds 1968 vanuit onze maatschappelijke
missie ‘gelijke kansen voor iedereen’. Dagelijks bundelen onze 500 medewerkers hun krachten met ruim
2000 (onderwijs)professionals om de talenten en mogelijkheden van leerlingen en werknemers te volgen en
te meten. Jaarlijks ontwikkelen we zo’n 500 toetsen en examens. Ook zetten we onze expertise graag in voor
trainingen, advies, onderzoek en kennisdeling. Dit doen we voor onderwijs, bedrijven en overheden.

