Deskundigheidsbevordering
examencommissies

Examencommissies moeten de kwaliteit van toetsen en examens borgen. In de
Wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (WHW) staan de taken en
bevoegdheden van de commissieleden beschreven. Maar de wet vermeldt niet
hoe zij deze taken effectief kunnen uitvoeren. Cito helpt u daar graag bij. Door
leden van examen- en toetscommissies te trainen of door als extern lid deel te
nemen in uw examencommissie. Diverse hogescholen en universiteiten gingen
u al voor.

Resultaat
Voor wie?

• Leden van toets- en
•
•

examencommissies
Opleidingsmanagers
Programmamanagers

Na de training weten commissieleden:
✓✓ welke rol en verantwoordelijkheden de examencommissie
heeft
✓✓ welke (wettelijke) taken daaruit voortvloeien
✓✓ hoe zij de kwaliteit van toetsen en examens kunnen borgen
✓✓ hoe zij collega’s kunnen adviseren over toetsbeleid
✓✓ hoe zij een jaarverslag kunnen opstellen

Programma op maat

Een training voor examen- en toetscommissies duurt minimaal
één dag. Dit is afhankelijk van uw wensen en het profiel van de
deelnemers. Wij organiseren deze bij u op locatie en passen
het programma aan uw wensen aan.

Jan Adema, trainer/adviseur

“Bewustwording
van ieders rol in het
examenproces
staat centraal.”

Cito-deskundige als extern lid

In de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs staat dat in een examen
commissie een extern lid zitting moet hebben. Kies hiervoor een deskundige van Cito!
Die deskundigheid levert u veel op:
✓✓ veel kennis over toetsing en examinering
✓✓ ondersteuning bij uitwerking
✓✓ onafhankelijke frisse blik
✓✓ grotere legitimiteit van de commissie

Het vermogen om meer op afstand te
kijken naar processen, kwaliteitsborging,
en overstijgende zaken, is voor ons heel
nuttig geweest.
Lid examencommissie bij Utwente

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/ho

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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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.

