Train de trainer
Examineren van gedrag in de beroepspraktijk
Als examencommissie bent u verantwoordelijk voor de deskundigheid van de
examinatoren in de beroepspraktijk. We bieden de mogelijkheid om actueel
geschoolde examinatoren te trainen in het instrueren van praktijkexaminatoren om
een gedragsbeoordeling in de beroepspraktijk methodisch uit te voeren.
Gegevens training
Doelgroep:

Docenten en praktijkopleiders in het beroepsonderwijs die in
de rol van examinator de gedragsbeoordeling toepassen.

Voorwaarde(n):

De deelnemers zijn actueel geschoold (2 jaar) als
(praktijk)examinator.

Trainingsdoel:

Na de training zijn de deelnemers in staat examinatoren uit de
beroepspraktijk te instrueren in het methodisch examineren van
gedrag.

Studiebelasting:

Training van 1 dag (7 uur)*.

Locatie:

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

Kosten:

€ 1.100,-, 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 ontvangen de deelnemers per email een bewijs van deelname.

Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.
* Zie ‘Belangrijke informatie’ op de volgende pagina

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
De training is gebaseerd op de examentaak ‘Afnemen en Beoordelen’ van het
‘Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo’.
Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:


Het verschil tussen doceren en trainen



Het overdragen van kennis en vaardigheden bij het examineren van een
gedragsbeoordeling



Mindset ‘weerstanden’



Oefening en handvatten in het instrueren van derden met behulp van de drie
stappen uit de app ‘Examineren in de beroepspraktijk’



Feedforward

Na de training ontvangt u per e-mail een bewijs van deelname. Volledige
aanwezigheid is hierbij het uitgangspunt.
* Belangrijke informatie


Als er niet voldaan is aan de voorwaarde voor deelname gaat aan deze
training een nascholing voor de examinator vooraf.



Als er na de train de trainer gewerkt wordt met het trainingsinstrumentarium
van het Consortium Beroepsonderwijs worden er twee
intervisiebijeenkomsten van een dagdeel georganiseerd.
Bovenstaande heeft effect op de prijs in de offerte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Coördinator Training en
Advies.
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