Construeer uw eigen
taalexamens

Binnen de route-2 optie, heeft u ervoor gekozen zelf taalexamens
te construeren. Cito heeft veel kennis en ervaring om u daarbij te
ondersteunen. Met ons traject constructie examens Nederlands, Engels
en/of MVT leert u eigen examens te maken: van instructies opstellen
tot het omzetten van scores naar normeringen. Zowel voor examens in de
beroepscontext, als generieke instellingsexamens.

Opties

Voor wie?
Iedereen die zich binnen het mbo
bezighoudt met het construeren
van taalexamens.

U heeft keuze uit de volgende trajecten:
• constructie instellingsexamens Nederlands
• constructie instellingsexamens Engels
• constructie beroepsgerichte examens MVT

Resultaat
Wat levert een traject u op?
✓✓ U construeert betrouwbare en valide examentaken
✓✓ U kunt het doel van examenopdrachten bepalen en
beschrijven
✓✓ U kunt beoordelingsinstrumenten ontwikkelen en
bestaande instrumenten gebruiken
✓✓ U kunt heldere instructies opstellen al dan niet in de
beroepscontext
✓✓ U kunt scores omzetten naar een juiste normering
✓✓ U voldoet aan het functieprofiel toetsconstructeur
van de NVE

Roos Köhler, trainer/adviseur

“Zorg dat u meet
wat u wilt meten
en doe dit zo valide
mogelijk”

Programma op maat

Ons traject - een combinatie van theorie en praktijk - bestaat in de basis uit
vier werkbijeenkomsten van elk een dagdeel. Om de leerstof direct toe te kunnen
passen, verdelen we de bijeenkomsten over een langere periode, met minimaal
twee weken tussen de bijeenkomsten. U kunt dit programma afsluiten met een
certificaat Constructeur Taalexamens. Hiermee toont u aan dat u deskundig bent.
Wij kunnen het programma op uw locatie aanbieden en volledig aanpassen
aan uw wensen. U werkt onder begeleiding aan examens in uw eigen
format of in een Cito-format. Indien gewenst, zorgen wij voor extra
begeleiding en het screenen van uw examens.

Tip 	Volg na de training een traject om u te laten certificeren

als Constructeur Taalexamens. Met een certificaat toont
u aan dat u bekwaam bent in het construeren van
Taalexamens en kunt u zich laten opnemen in het
NVE-register.

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

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.

