
Training Beoordelen op afstand (CGI)
Het betrouwbaar beoordelen van studenten vereist specifieke deskundigheid. 
Zeker als je dit op afstand en online wilt doen. In deze training ontwikkel je 
essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om zo valide en betrouwbaar 
mogelijk je studenten op afstand te kunnen beoordelen. 

Voor wie?
Professionals in het mbo  
die hun competenties als 
beoordelaar willen 
verbeteren.

Resultaat
Na het doorlopen van de training voldoe je aan de volgende 
criteria

 ✓ Je kunt deskundig en methodisch beoordelen
 ✓  Je kunt assessments, proeven van bekwaamheid en 

portfolio-beoordelingen zodanig bewerken dat je ze online 
kunt afnemen

 ✓ Je kunt met collega’s tot een eenduidig oordeel komen
 ✓  Je kunt het competentieniveau van studenten betrouwbaar 

beoordelen
 ✓ Je kunt deskundig rapporteren aan alle betrokkenen

Training op maat
De training Beoordelen op afstand (CGI) combineert theorie en 
praktijk en duurt een dagdeel. 
We behandelen diverse methoden om je examens zo in te 
richten dat deze op afstand kunnen worden beoordeeld.
De training organiseren we online en stemmen we volledig af 
op jullie wensen.



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.

Tijdens de training behandelen we de gangbare beoordelings modellen in het mbo: proeven van 
bekwaamheid, assessments en portfoliobeoordelingen. We gaan praktisch aan de slag met de vraag:  
hoe komen we tot een eerlijke en valide beoordeling? Ook laten we zien hoe overeenstemming tussen 
verschillende beoordelaars tot stand komt. Dit alles in de digitale omgeving zodat theorie en praktijk  
direct gecombineerd kunnen worden. 

Tip 
Laat u door Cito als Beoordelaar mbo certificeren.
Het certificaat is landelijk erkend middels het register van de 
Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE). Het is 
persoonsgebonden, en is het bewijs van uw kwaliteiten als 
Beoordelaar. U bent op die manier aantoonbaar bekwaam.
Neem contact op met Sabine ter Weyden voor meer informatie.

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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Charlotte Jacobs, trainer/adviseur

“Nog beter beoordelen door 
de juiste vragen te stellen”

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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