Training Beoordelen
van praktijktoetsen in vo
“Dat is oneerlijk, waarom heb ik maar een 5,6!” Herken je dit soort uitspraken
van je leerlingen? Daar wil je uiteraard heel helder antwoord op kunnen geven.
Het beoordelen van leerlingen vereist een specifieke deskundigheid. Voor degene
die aantoonbaar deskundig wil worden in beoordelen in het voortgezet (speciaal)
onderwijs is de training Beoordelen van praktijktoetsen in vo ontwikkeld. Hierbij
krijg je alle handvatten aangereikt om objectief en transparant te leren beoordelen.
En weten je leerlingen precies waar ze staan.

Voor wie?

Resultaat van de training

Iedereen die zich binnen het v(s)o
bezighoudt met het beoordelen
zoals:
• docenten
• praktijkbeoordelaars
• schoolleiding

De training is gebaseerd op het functieprofiel ‘Examinator’ van de
Nederlandse Vereniging van Examens (NVE). Na de training kun
je:
✓✓ deskundig en methodisch beoordelen
✓✓ praktijktoetsen, (stage-)verslagen, (profiel)werkstukken en
portfolio’s beoordelen
✓✓ met je collega’s tot een eenduidig oordeel komen
✓✓ het kennis- en vaardigheidsniveau van leerlingen objectief en
betrouwbaar beoordelen
✓✓ rapporteren aan het management en de examencommissie

Roos Köhler, trainer/adviseur

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

Hoe ziet de training eruit?

De training bestaat standaard uit 2 dagdelen. In het eerste deel vertellen we je meer
over theorie van beoordelen op basis van de gangbare beoordelingsmodellen in het vo.
Tijdens deel twee gaan we in op beoordelen in de praktijk op basis van jullie eigen
materiaal. Ook laten we zien hoe je het beste kunt afstemmen met verschillende
beoordelaars. En hoe je rapporteert aan het management en de examencommissie.
Optioneel is om het eindgesprek, ook wel het mondelinge examen
of het criterium gerichte interview, te oefenen.

Incompany-training

De training Beoordelen van praktijktoetsen in vo is een
incompany-training in groepsverband voor een school of -locatie.
De opzet van de training is een combinatie van theorie en
praktijk. De training kan aangepast worden aan eventuele
specifieke wensen.

Meer weten?

Wil je inhoudelijk je wensen bespreken? Neem contact op met onze
klantenservice via (026) 352 11 11 voor het plannen van een
adviesgesprek. Of mail voor een vrijblijvende offerte naar
klantenservice@cito.nl. We helpen je graag!

Kenmerken Cito-training:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

hooggewaardeerde trainingen
direct toepasbare tips
checklists voor een goede toets
advies en concrete handvatten
voor het opzetten van effectief
toetsbeleid
✓✓ maatwerk mogelijk, denk aan
co-constructie, supervisie en
kalibreersessies
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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!

