
Certificering Taalbeoordelaar
Bent u getraind taalbeoordelaar en wilt u uw deskundigheid aantonen  
én vast laten leggen in het NVE-register? Behaal dan het certificaat 
Taalbeoordelaar. Met een opfriscursus van een halve dag, bereiden wij u 
optimaal voor op het certificeringtraject. 

Resultaat
Met het certificaat Taalbeoordelaar Nederlands, Engels of 
Duits toont u aan dat u: 

 ✓  Bekwaam bent in het beoordelen van taalexamens en 
taalproducten

 ✓  Beoordeelt en beargumenteert op basis van de 
referentiekaders

 ✓ Met verschillende beoordelingsmodellen overweg kunt
 ✓ De kwaliteitseisen voor voor taalexamens kent

Voordelen van een certificaat
Voor u persoonlijk:

 ✓ Aantoonbaar bewijs van uw deskundigheid in uw functie 
 ✓ Draagt bij aan uw persoonlijke ontwikkeling
 ✓ Positieve invloed op uw loopbaanontwikkeling 

Voor de onderwijsinstelling:
 ✓  Voldoet hiermee aan kwaliteitsstandaard van  

de Onderwijsinspectie 
 ✓ Zorgt voor verdere borging van kwaliteit van examens

Voor wie?
Professionals in het mbo die  
hun competentie als beoordelaar  
van taalexamens willen aantonen.



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 toont u deskundigheid als Taalbeoordelaar aan door middel van  
een assessment. Dit assessment bestaat uit een schriftelijk examen  
van twee uur en een mondeling examen van een half uur. 

• Schriftelijk examen: het toetsen van uw competenties als beoordelaar  
van taalexamens 

• Assessorenoverleg: toetsen van uw mondelinge kennis en vaardigheden  
als Taalbeoordelaar 

Wanneer u in het assessment positief wordt beoordeeld,  
ontvangt u het certificaat Taalbeoordelaar. Met uw toestemming 
laten we u opnemen in het NVE-register. 

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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Roos Köhler, trainer/adviseur

“Met een certificaat 
is uw deskundigheid 
aantoonbaar”

Cito: dé expert in examinering
 ✓ Al 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

