
Training & Certificering Taalbeoordelaar
Goed beoordelen kun je leren en oefening baart kunst. Dat is de essentie van 
het gecombineerde traject Training & Certificering Taalbeoordelaar. Je leert zo 
objectief mogelijk taal beoordelen vanuit de referentiekaders. Ook kun je na de 
training vanuit verschillende referentieniveaus taalproducten inschatten en 
beoordelen. Aan het eind van het leertraject heb je de mogelijkheid om direct 
je certificaat te behalen. Je toont hiermee je deskundigheid aan en je kunt je 
laten opnemen in het NVE-register.

Resultaat
Na deelname aan het geïntegreerde traject voor 
Taalbeoordelaar:

 ✓  Ben je aantoonbaar bekwaam in het beoordelen van 
taalexamens en taalproducten

 ✓  Beoordeel en beargumenteer je op basis van de 
referentiekaders

 ✓  Kun je samen met collega’s een eenduidige beoordeling 
formuleren en onderbouwen

 ✓  Ken je verschillende toetsvormen, beoordelingsmodellen, 
en bijbehorende kwaliteitseisen en kan je ze toepassen

 ✓ Ken je de kwaliteitseisen voor taalexamens

Voordelen
Voor jezelf:

 ✓ Het is aantoonbaar bewijs van je deskundigheid
 ✓ Het draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling
 ✓ Het heeft een positieve invloed op je loopbaanontwikkeling

Voor je onderwijsinstelling:
 ✓  Ze voldoet hiermee aan de kwaliteitsstandaard van de 

Onderwijsinspectie
 ✓  Het zorgt voor verdere borging van kwaliteit van 

examinering

Voor wie?
Professionals in het mbo  
die hun competenties als 
beoordelaar willen 
verbeteren en direct  
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
Het geïntegreerde training en certificeringtraject bestaat uit 
vier dagdelen: 

Dagdeel 1: Training schrijfvaardigheid 
Dagdeel 2: Training spreken en gesprekken voeren
Dagdeel 3: Voorbereiding op het examen
Dagdeel 4: Afname van het examen voor certificering
 
Het examen bestaat uit:
1) een schriftelijk deel van 1,5 uur
Hiermee worden je competenties als beoordelaar van taalexamens 
getoetst.

2) een mondeling examen van een half uur
In een beoordelaarsoverleg worden je kennis en mondelinge 
vaardigheden als Taalbeoordelaar getoetst.

Bij positieve beoordeling, ontvang je het certificaat Taalbeoordelaar. 
Met jouw toestemming laten we je opnemen in het NVE-register.

Meer weten?
Bespreek vrijblijvend je wensen met onze adviseur  
Sabine ter Weyden:
(026) 352 15 01 of citoconsult@cito.nl
Zij helpt je graag verder!
cito.nl/mbo
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Roos Köhler, trainer/adviseur

“De combinatie van kennen 
en kunnen maakt je direct 
aantoonbaar bekwaam”

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

