Opfristraining Beoordelaar
in het mbo

U bent geschoold om formatieve toetsen, kennis- en/of praktijkexamens of PvB’s
te beoordelen en u wilt uw toetsdeskundigheid onderhouden en verbeteren.
Dat kunt u met onze opfristraining beoordelaar in het mbo.

Inhoud van de training

De training is opgezet als een intensieve eendaagse opfristraining.
U verdiept zich in allerlei facetten die te maken hebben met het
beoordelen van verschillende soorten toetsen en examens.
We behandelen de laatste inzichten op het gebied van toetsing en
examinering en verduidelijken de taken en verantwoordelijkheden
van de beoordelaar. Uiteraard is er ruimte om uw eigen vragen en
praktijkervaringen in te brengen en te bespreken.

Voor wie?
•
•

(Praktijk)beoordelaars of
docenten met ervaring met
kwalificerend beoordelen
in het mbo
Docenten die zich in de
toekomst willen laten
(her)certificeren

In overleg bepalen we welke onderwerpen van beoordeling
de aandacht krijgen, bijvoorbeeld:
✓✓ methodisch beoordelen (WACKER of STARR)
✓✓ komen tot beoordelaarsovereenstemming
✓✓ veel voorkomende valkuilen in het beoordelingsproces
✓✓ oefenen met het criteriumgericht interview
✓✓ kennisname van recente regelgeving examinering mbo

Resultaat
Na de training:
✓✓ hebt u uw inzicht opgefrist op het gebied van beoordeling
✓✓ kent u de laatste theoretische inzichten rondom toetsing
en examinering
✓✓ bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen
op het gebied van examinering in het mbo

Rick van Lent, trainer/adviseur

“Zorg dat je beoordeelt
op feitelijkheden en
niet op interpretaties.”

Werkwijze

Deze eendaagse incompanytraining stemmen we volledig af op uw wensen
en is daarom geschikt voor elk ervaringsniveau. We kunnen de training op elke
door u gewenste locatie organiseren.

Ervaren trainers

De trainers van Cito zijn actief betrokken bij toetsconstructie voor diverse
opdrachtgevers en bij het screenen van toetsen voor het middelbaar
beroepsonderwijs. Zij worden ook ingezet voor het maken van
landelijke toetsen en ze zijn zeer ervaren op het gebied
van constructie, kwaliteitsbepaling en assessment.

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 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
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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.

