Nascholing voor de examinator
met geen of nauwelijks ervaring in afnemen en beoordelen
Bent u een geschoolde examinator, maar heeft u nog geen of nauwelijks ervaring
opgedaan met afnemen en beoordelen van examens? Tijdens deze nascholingsdag
frissen we uw kennis op en oefent u met het methodisch beoordelen met
verschillende (examinerende) beoordelingsvormen.
Gegevens training
Doelgroep:

Docenten en praktijkbegeleiders in het beroepsonderwijs die
werkzaam zijn in de rol van examinator beroepsgericht
examineren.

Voorwaarde(n):

U bent actueel geschoold (2 jaar) als (praktijk)examinator.

Trainingsdoel:

Na de training heeft u uw deskundigheid (kennis en vaardigheid)
in het afnemen en beoordelen van examens geactualiseerd.

Studiebelasting:

Training van 1 dag (7 uur).

Locatie:

Bij u op locatie (incompany) of bij ons in Amersfoort.

Kosten:

Incompany: € 1.100,-, exclusief het ‘Naslagwerk examineren’
tegen de gereduceerde prijs van € 12,- en reiskosten à € 0,30
per km vanaf Amersfoort.

Open inschrijving: € 275,- per deelnemer, inclusief het
‘Naslagwerk examineren’.
Bewijs deelname:

Na het volgen van de training ontvangt u per e-mail een bewijs
van deelname.

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

U kunt de planning van trainingen met open inschrijving hier bekijken.
Aanmelden?
Wilt u meer informatie over het trainingsprogramma of wilt u een offerte aanvragen
voor een training? Neemt u dan contact op met uw Consulent Beroepsonderwijs of
de Coördinator Training en Advies.
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Inhoud van de training
Tijdens de training wordt de kennisbasis met betrekking tot examineren/de rol van
de examinator opgefrist. Daarnaast wordt er geoefend met het methodisch
beoordelen.


Rol van examinator



Houding van de examinator



Examentaak ‘Afnemen en beoordelen’



Methodisch beoordelen met de VROEG-WACKER-methodiek



Toepassen van de VROEG-WACKER-methodiek op een gedrags- en/of
productbeoordeling



Toepassen van de VROEG-WACKER-methodiek op een examengesprek en/of
–presentatie

De training is gebaseerd op de examentaak ‘Afnemen en Beoordelen’ van het
‘Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo’.
Na de training ontvangt u per e-mail een bewijs van deelname. Volledige
aanwezigheid is hierbij het uitgangspunt.
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