
Certificering Lid toets-/ 
vaststellingscommissie in het mbo
Wilt u als lid van de toets- of vaststellingscommissie mbo uw deskundigheid als 
vaststeller aantonen? Zowel naar uw organisatie als uw studenten? Behaal dan 
uw certificaat Lid toets-/vaststellingscommissie. Hiermee toont u uw kennis en 
vaardigheden aan. Het certificaat is gebaseerd op het NVE functieprofiel Lid 
toets-/vaststellingscommissie. 

Resultaat
Met het certificaat Lid toets-/vaststellings commissie: 

 ✓  Laat u zien dat u deskundig bent
 ✓  Laat u zien dat u breed inzetbaar bent
 ✓  Laat u zien dat u mondeling en schriftelijk kunt rapporteren
 ✓  Kunt u zich laten opnemen in het Register voor 

Examenfunctionarissen van de NVE 

Voordelen van het certificaat
 ✓ Aantoonbaar bewijs van uw deskundigheid
 ✓ Versterkt het imago van uw onderwijsinstelling

Voor wie?
• Iedereen die zich binnen het mbo 

bezighoudt met het vaststellen  
van toetsen en examens

• Leden van de vaststellings
commissies en/of 
examencommissies



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
U levert aan de hand van gestelde criteria een portfolio aan, met daarin een door u 
vastgestelde schriftelijke toets met open of gesloten vragen en een authentieke 
praktijktoets. 

Uw portfolio wordt door twee Cito-assessoren onafhankelijk van elkaar beoordeeld.  
Wanneer u aan de gestelde eisen voldoet dan ontvangt u het certificaat Lid toets-/
vaststellingscommissie. Hiermee kunt u zich laten registreren in het NVE 
Register voor Examenfunctionarissen.

Als uw portfolio onvolledig is, mag u uw portfolio één keer 
bijstellen. 

Toelatingseisen
U heeft ervaring met het vaststellen van kennistoetsen en/of 
vaardigheids- en competentietoetsen. 
 

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

http://www.cito.nl/mbo

