
Certificering Beoordelaar  
in het mbo
Wilt u uw deskundigheid als beoordelaar in het mbo aantonen? Zowel naar uw 
organisatie als uw studenten? Dat kunt u met het Cito Certificaat Beoordelaar. 
Het certificaat is gebaseerd op het door de NVE ontwikkelde functieprofiel 
Beoordelaar en sluit aan bij de beschrijving examentaken (BET’s) die gebruikt 
worden binnen de procesarchitectuur examinering.

Resultaat
Met het behalen van het Cito Certificaat Beoordelaar, kunt u zich 
laten registeren in het Register voor Examenfunctionarissen van de 
NVE. Met het certificaat toont u aan dat u werkt volgens de 
beschrijving examentaken die vastgelegd zijn binnen de 
procesarchitectuur examinering.

Er zijn op verzoek van het werkveld twee routes om je deskundigheid 
als beoordelaar aan te tonen: route A en  
route B.

Route A: door middel van een portfolio 
Je levert informatie over de beoordeling en een filmopname van 
beoordeling van twee studenten aan.
Voorbeelden Route A als voorkeur: 
• Een examen bestaat uit een portfolio-opdracht.

Route B: door middel van een observatie door een Cito-assessor
Een Cito-assessor bezoekt de afname van het examen en observeert 
je bij de afname van het examen van twee studenten.
Voorbeelden Route B als voorkeur: 
• Sport en bewegen (PvB), tijdens een evenement worden meerdere 

studenten op één locatie beoordeeld door twee examinatoren. 
• Op de kappersopleiding worden 10 kandidaten op 1 dag in de 

praktijkruimte op school geëxamineerd. 

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



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.

Zo werkt het
Route A
• Tijdens het certificeringstraject stel je een portfolio samen aan de hand van 

verschillende opdrachten. Je verzamelt bewijsstukken waaruit je  
deskundigheid blijkt.

• Je portfolio wordt door Cito-assessoren beoordeeld.

Route B
Een Cito-assessor observeert je bij de afname 
van de examens van twee studenten.

Praktische informatie
Het samenstellen van het portfolio neemt gemiddeld 20 uur  
in beslag. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Meer weten?
Bespreek vrijblijvend uw wensen met onze adviseur  
Sabine ter Weyden:
(026) 352 15 01 of citoconsult@cito.nl
Zij helpt u graag verder!
cito.nl/mbo
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Rick van Lent, trainer/adviseur

“Met een certificaat 
is uw deskundigheid 
aantoonbaar.”

Cito: dé expert in examinering
 ✓ Al bijna 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


