
Training Vaststelling 
exameninstrumenten in het mbo 
Als lid van de vaststellingscommissie heeft u de belangrijke taak om de kwaliteit 
van toetsen en examens vast te stellen. U beoordeelt de kwaliteit van de vragen 
en/of opdrachten en bijbehorende correctievoorschrift. Ook adviseert u over  
de normering. In de training Vaststelling exameninstrumenten in het mbo leert 
u de kwaliteit van examens en cesuur objectief te beoordelen en te bepalen.

Resultaat
Wat levert de training Vaststelling exameninstrumenten  
in het mbo u op?

 ✓  U kent uw rol als vaststeller en weet wat er van u  
verwacht wordt

 ✓  U weet waar u belangrijke informatie over het 
vaststellingsproces kunt vinden

 ✓  U kunt de kwaliteit van toetsen objectief vaststellen  
en bepalen 

Competentieprofielen NVE
Al onze trainingen zijn afgestemd op de competentieprofielen 
van de NVE.  

Voor wie?
• Iedereen die zich binnen  

het mbo bezighoudt met  
het vaststellen van toetsen  
en examens

• (Aanstaande) leden  
van vaststellings- 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.

Programma op maat
De training Vaststelling exameninstrumenten in het mbo is een combinatie  
van theorie en praktijk. Deze tweedaagse training kunnen we ook op uw locatie 
aanbieden en passen we volledig aan uw wensen aan.

Tijdens de training behandelt u de standaarden van de Onderwijsinspectie en de relatie tussen het 
kwalificatiedossier en het examen. Door een vergadering van een vaststellingscommissie 
te oefenen, wordt duidelijk wat precies uw rol in de examenorganisatie is.  
Met behulp van praktische opdrachten gaat u met een eigen examen en 
toetsmatrijs aan de slag. 

Tip  Laat u door Cito als Lid vaststellingscommissie certificeren. 
Vraag naar de mogelijkheden! 

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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Jan Adema, trainer/adviseur

“Zorg ervoor dat de 
examinering voldoet 
aan de wet- en 
regelgeving.”

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

