Kalibreersessies in het HO

Het betrouwbaar beoordelen van studenten vereist specifieke deskundigheid.
Het volgen van kalibreersessies is hierbij een handig hulpmiddel waarmee
essentiële vaardigheden worden ontwikkeld die nodig zijn om als volwaardig
beoordelaar te kunnen optreden.

Voor wie?
Iedereen die zich binnen het HO
bezighoudt met het beoordelen
van studenten

Bij het hanteren van een beoordelingsmodel is een
gemeenschappelijk referentiekader belangrijk. Maar hoe
creëer je een gezamenlijk een gemeenschappelijk referentiekader? Via kalibreersessies kunnen uw examinatoren tot
eenduidige interpretatie van het beoordelingsmodel komen.
Cito helpt u om deze succesvol in te voeren in uw organisatie.
Zo kunnen uw examinatoren toetsen betrouwbaarder
beoordelen.

Resultaat
Een kalibreersessie is een gezamenlijke bijeenkomst van
beoordelaars waarin een of meerdere toetsen worden
besproken.
Door het deelnemen aan een kalibreersessie
✓✓ is de betrouwbaarheid van de beoordeling verhoogd.
✓✓ zijn de prestatiecriteria verduidelijkt.
✓✓ zijn beoordelaars in een veilige setting in dialoog met
elkaar en discussiëren zij op inhoud.

Inge de Jager, trainer/adviseur

“Door te kalibreren ben
je minder afhankelijk
van interpretaties.”

Tijdens de kalibreersessies staan we kort stil bij het doel en de opbrengst van kalibreren.
Vervolgens gaan we aan de slag met het eigen materiaal van de opleiding, zodat
deelnemers direct kunnen werken met hun eigen toetsen. De beoordelingscriteria
worden stuk voor stuk besproken met als doel dat beoordelaars deze op dezelfde wijze
interpreteren. En zo tot een hogere eenduidige betrouwbaarheid komen.

Tip

Kalibreer ook eens alleen met het beoordelingsmodel, voorafgaand
aan de toets. Zo is er voorafgaand aan de beoordeling, al een
hogere eenduidige betrouwbaarheid mogelijk.

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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