NASCHOLING VOOR DE EXAMINATOR
MET ACTUELE ERVARING IN AFNEMEN EN BEOORDELEN
Bent u een geschoolde examinator die actuele ervaring
heeft in het afnemen en
beoordelen van examens?
Tijdens deze nascholing
actualiseert u uw kennis en
vaardigheden met betrekking tot examinering aan de
hand van door u ingebrachte
praktijksituaties.

GEGEVENS TRAINING
Doelgroep:

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

Voorwaarde(n):

- U bent maximaal 2 jaar geleden geschoold als
(praktijk)examinator.
- U heeft recente ervaring in het afnemen en
beoordelen van examens.

Trainingsdoel:

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

Studiebelasting: Training van 1 dag (7 uur).
Voorbereidende opdracht: 30 minuten.
Locatie:

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

Kosten:

Incompany: € 1.300,-, exclusief het ‘Naslagwerk
examineren’ tegen de gereduceerde prijs van € 15,en reiskosten à € 0,30 per km vanaf Amersfoort.
Open inschrijving: € 325,- per deelnemer, inclusief het
‘Naslagwerk examineren’.

Bewijs deelname: Na het volgen van de training ontvangt u per e-mail een
bewijs van deelname. Volledige aanwezigheid is hierbij
het uitgangspunt.
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.
STICHTING CONSORTIUM
BEROEPSONDERWIJS

INHOUD VAN DE TRAINING
Vanuit de input, vragen en dilemma’s uit de praktijk van de
beroepsspecifieke examinering die u en uw mededeelnemers aanreiken,
wordt tijdens de training gericht ingegaan op onderstaande thema’s:
• Examentaak ‘Afnemen en Beoordelen’
• Wet- en regelgeving
• Beroepstypering
• Beheersingsniveau
• Beoordelen van toegepaste kennis
• Examenplan en methodemix
• Rapporteren en onderbouwing
• Methodisch beoordelen: VROEG-WACKER
• Examengesprek (STRAK)

De training is gebaseerd op
de examentaak ‘Afnemen en
Beoordelen’ van het ‘Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo’.

Daarnaast is er met behulp van intervisie/casuïstiek ingegaan op:
• Valkuilen van de examinator
• Dilemma’s van de examinator

TRAININGSAANBOD

• Basistraining examinator
• Examineren van gedrag in
de beroepspraktijk
• Nascholing voor de
examinator met geen of
nauwelijks ervaring
• Verdiepen in het
examengesprek
• Certificeringstraject
examinator
• Train de trainer,
examineren van gedrag in
de beroepspraktijk

Disketteweg 11, 3821 AR Amersfoort
Telefoonnummer: 033 - 246 04 47
E-mail: trainingadvies@consortiumbo.nl
www.consortiumbo.nl

