Verdiepen in het examengesprek
Het zodanig voeren van een examengesprek zodat afname en beoordeling voldoen
aan de criteria ‘validiteit, betrouwbaarheid en transparantie’, is voor iedere
examinator opnieuw een uitdaging. Durft u deze uitdaging aan te gaan?
In de training gaat u vanuit de theoretische basis praktisch aan de slag, door de
specifieke gesprekstechnieken van het examengesprek met elkaar te oefenen in
simulatie.
Gegevens training
Doelgroep:

Docenten en praktijkbegeleiders in het beroepsonderwijs die in
de rol van examinator het examengesprek toepassen.

Voorwaarde(n):

U heeft module 1 ‘De kennisbasis’ en module 4 ‘Het
examengesprek’ van de basistraining examinator gevolgd.

Trainingsdoel:

U bent in staat het examengesprek valide en betrouwbaar uit te
voeren.

Studiebelasting:

Training van 1 dag (7 uur) indien niet aan de bovenstaande
voorwaarde voldaan is.
Training van 5 uur indien aan de bovenstaande voorwaarde
voldaan is.

Locatie:

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

Kosten:

Training van 7 uur: € 1.100,-*
Training van 5 uur: € 800,-*
* deze kosten zijn exclusief het ‘Naslagwerk examineren’ tegen
de gereduceerde prijs van € 12,- en reiskosten à € 0,30 per km
vanaf Amersfoort.

Bewijs deelname:

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

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

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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Verdiepen in het examengesprek
Inhoud van de training
De werkvormen zijn interactief en op basis van samenwerkend leren. In de training
zijn de eigen examens van de opleiding uitgangspunt.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:


Examentaak ‘Afnemen en beoordelen’



Rol van examinator*



Houding van de examinator*



(Examinerende) beoordelingsvorm ‘examengesprek’



Methodisch beoordelen met de VROEG-WACKER-methodiek



STRAK als gespreksmethodiek



Vragen op het juiste beheersingsniveau



Oefenen van het examengesprek met behulp van de VROEG-WACKERmethodiek
* deze onderdelen gelden enkel voor de training van 1 dag (7 uur)

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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