Samen met Cito werken
aan kwaliteit

Examinering is een ingewikkeld proces waarbij veel partijen met elkaar samen
moeten werken. Cito kan u bij dit complexe proces ondersteunen. Bijvoorbeeld
bij het verhogen van toetsdeskundigheid van uw docenten. Of het borgen van
de kwaliteit van examinering.

Wat kunnen we voor u betekenen?

We zetten graag onze kennis in om samen met u te werken aan kwaliteit. Dat doen we onder meer door:
Training | Zorg ervoor dat uw examenfunctionarissen deskundig zijn. Bijvoorbeeld met de training
Toetsconstructeur; Lid vaststellingscommissie; Beoordelaar; Leergang Examencommissie mbo of een
training Beoordelaar Taal.
Certificering | Toon aan dat u werkt aan de kwaliteit van uw examinering en laat uw examenfunctionarissen
certificeren als toetsconstructeur, toetsvaststeller of beoordelaar.
Advies | Laat u adviseren over uw examenbeleid of over het inzetten of ontwikkelen van meetinstrumenten.
We kunnen ook uw toetsen of examens screenen op validiteit, transparantie en betrouwbaarheid.
Procesaudit | Breng de kwaliteit van uw examinering in beeld. Vraag ons voor de organisatie, begeleiding
en/of uitvoering van een interne audit, of om het proces van toetsen en examinering te laten lichten.
Productaudit | Ontvang een beoordeling van uw exameninstrument op tien kwaliteitspunten. Laat Cito
bekijken hoe betrouwbaar, valide en transparant uw exameninstrument is. Onze bevindingen, conclusie en
advies voor verbeteringen ontvangt u in een heldere rapportage.
Begeleiding examencommissies | Breng de expertise van uw examencommissie door scholing op een hoger
niveau. Of voeg iemand van Cito als extern adviseur aan uw examencommissie toe.
Benchmark | Toon met de Rapportage Centrale Examens mbo aan hoe uw instelling scoort ten opzichte van
andere instellingen. Deze rapportage geeft u uniek inzicht in uw toetsresultaten en u kunt indien nodig,
tijdig bijsturen.
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Goed om te weten

Met Cito haalt u een onafhankelijke, praktische en objectieve partner in huis.
We bieden diverse maatwerktrainingen, certificeringtrajecten en andere diensten aan
om de kwaliteit van examinering te verhogen. Veel mbo-instellingen gingen u al voor.

Cito biedt trainingen certificering en advies aan
Leden examencommissies
Examendeskundigen

Toetsconstructoren

Vaststellers

Beoordelaars

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

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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