
Training: Leden examencommissie
De examencommissie beoordeelt en bewaakt de validiteit en kwaliteit van 
examinering. Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie 
op jouw school helder? Met onze trainingsmodules helpen we jou om het 
functioneren van de examencommissie te optimaliseren. Deze training is 
opgesteld aan de hand van het profiel examencommissielid van de NVE, 
praktijkervaringen, SLO-informatie en aanbevelingen van de VO-raad. 

Resultaat
Je maakt kennis met alle facetten rondom de rollen, taken en procedures 
van een examencommissie. We helpen je de examencommissie optimaal 
te laten functioneren. En om zo de examen kwaliteit en de waarde van 
het diploma te borgen. Training ‘Leden examencommissie’ – een 
combinatie van theorie en praktijk – bestaat uit een basismodule en 
optionele vervolgmodules. Tijdens de training werken we zoveel mogelijk 
met situaties en materialen uit je eigen beroepspraktijk.

Je kunt kiezen uit:
1 Module: Examencommissie, toetsbeleid en PTA (een dagdeel)
• Modellen voor examenkwaliteit
• Taken en werkwijze examencommissie in vo
• Jaarplan opstellen voor de examencommissie
• PTA op kwaliteit beoordelen

2 Module: Vaststellen schoolexamens (een dagdeel)
• Kwaliteitsaspecten van toetsen
• Procedure van vaststellen van toetsen
• Toets evalueren op basis van een screeningslijst

Voor wie?
• Leden, voorzitters en 

secretarissen van een 
vo-examencommissie 



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

Cito maakt onderwijs krachtiger
We geloven in de waarde van objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling
en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. En dat we daarmee leraren, ouders en
werkgevers ondersteunen en leerlingen, studenten en beroepsbeoefenaars vooruit helpen. Samen met
onderwijsprofessionals, klanten en stakeholders zetten we onze unieke expertise en ervaring in om de
toekomst van het onderwijs mee vorm te geven. Samen voor krachtig onderwijs! 

3 Module: Afname en beoordeling, onregelmatigheden en 
examenreglement (een dagdeel) 

• Risico’s bij afname en beoordeling
• Procedures rond de afname, beoordeling en vaststelling van cijfers
• Zorgvuldige besluitvorming bij onregelmatigheden
• Adviseren over het examenreglement

4  Module: Bijwonen examencommissie-overleg (een dagdeel)
Heb je behoefte aan ondersteuning en advies in de praktijk? 
Dan komen we graag een keer bij je langs op locatie, bijvoorbeeld 
om een examencommissie-overleg bij te wonen.

Meer weten?
Ga voor het aanmelden of meer informatie naar 
trainingenadviesvo.cito.nl. Wil je inhoudelijk je wensen 
bespreken? Neem dan contact met ons op via (026) 352 10 74 
of mail voor een vrijblijvende offerte naar citoconsult@cito.nl. 
We helpen je graag!

Jan Adema, trainer/adviseur

“Met zo’n belangrijke 
taak wil je goed 
voorbereid zijn.”
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