
Training toetsdeskundige  
in het mbo
De wet stelt hoge eisen aan de kwaliteit van examens in het mbo. Volgens de 
WEB zorgt het bestuur van een mbo voor een goede examinering en in het 
Onderzoekskader 2017 worden kwaliteitseisen gesteld aan examinering en 
diplomering. Hoe zorgt u er voor dat de kwaliteit van uw examinering voldoet 
aan de gestelde eisen? Wij kunnen uw medewerkers opleiden tot toets
deskundigen die uw examenorganisatie kunnen ondersteunen en adviseren op 
verschillende niveaus.

Deze training is voor 
medewerkers die in een 
onderwijs- en/of examen-
organisatie werken als  
beleidsmedewerker, 
onderwijskundige, docent, 
adviseur, lid van een 
examencommissie of lid  
van een vaststellings- 
advies commissie.

Het resultaat
Na de training Toetsdeskundige in het mbo kunt u:

 ✓ Vraagstukken rond het toetsprogramma  analyseren,
 ✓ Toetsbeleid analyseren,
 ✓ Toetsbeleid implementeren,
 ✓ Scholing of begeleiding verzorgen met betrekking tot het 

uitvoeren van de toetscyclus, toetsbeleid, toetsprogramma of 
toetsorganisatie,

 ✓ Feedback geven op toetsen en kwaliteitchecklists voor examens 
beoordelen/ontwikkelen.

Zo ziet de training eruit:
De training toetsdeskundige in het mbo is een driedaagse training 
waarin we de volgende onderwerpen behandelen:
• Toetsbeleid en toetsorganisatie
• Examenplan
• Feedback geven op examens 
• Formats voor checklists ontwerpen



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!

Als de deelnemer nog geen aantoonbare deskundigheid of ervaring heeft als toetsconstructeur of 
toetsvaststeller raden we aan om ook de volgende onderwerpen in de training op te nemen
• Construeren van kennisexamens (1 dag)
• Construeren van praktijkexamens (1 dag)
• Kalibreren en analyseren van toetsresultaten (1 dag)

NB Tijdens de training is er tijd en ruimte om aan portfolio-opdrachten 
voor de certificering te werken. Training en certificering zijn ingericht 
volgens het functieprofiel toetsdeskundige van de NVExamens.

Voor wie?
Deze training is voor de medewerker die binnen de onderwijs  
en examenorganisatie werkzaam is als beleidsmedewerker, 
onderwijskundige, docent, adviseur, lid van een examen
commissie of  lid van een vaststellingsadviescommissie.  
Per organisatie kan positionering en inhoud van de functie 
uiteenlopen.

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/mboapril 2019

Rick van Lent, trainer/adviseur

“Examinering en de 
organisatie daarvan moet 
aantoonbaar voldoen aan 
de eisen in de WEB en het 
onderzoekskader van de 
onderwijs inspectie.”

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
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