EXAMINEREN VAN GEDRAG
IN DE BEROEPSPRAKTIJK
De bekwaamheid van de
praktijkexaminator is een
sterk bepalende factor in
de betrouwbaarheid van de
examinering. Tijdens deze
praktische training krijgt u
handvatten aangereikt om
een examinerende gedragsbeoordeling in de beroepspraktijk te kunnen uitvoeren
en betrouwbaar tot een onderbouwde beoordeling te
komen.

GEGEVENS TRAINING
Doelgroep:

Werk- en praktijkbegeleiders die werkzaam zijn in de rol
van examinator beroepsgericht examineren.

Trainingsdoel:

U beschikt aan het eind van de training over voldoende
kennis en vaardigheden om een gedragsbeoordeling
methodisch uit te voeren.

Studiebelasting: Training van 1 dagdeel (3,5 uur).
Locatie:

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

Kosten:

€ 650,- 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. 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
De nadruk in de training ligt op het (oefenen met) methodisch beoordelen
van gedrag, waarbij bewust een onderscheid gemaakt wordt tussen
ontwikkelgericht en examinerend. Aan de hand van drie stappen leert u
methodisch een gedragsbeoordeling uit te voeren. Deze drie stappen zijn
gebaseerd op de VROEG-WACKER-methodiek.
Ter ondersteuning van de training wordt de app ‘Examineren in de
beroepspraktijk’ gebruikt.

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de
orde:
• Rol van (praktijk)examinator
• Houding van de (praktijk)examinator
• Methodisch beoordelen in drie stappen: voorbereiden, uitvoeren,
beoordelen
TRAININGSAANBOD

• Methodiek toepassen op een examen met een gedragsbeoordeling

• Basistraining examinator
• Nascholing voor de
examinator met actuele
ervaring
• 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

