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Trainingsaanbod ExTrack  
 

training/workshop/cursus omschrijving 
training voor 
examinatoren/assessoren 

De training examinatoren/assessoren is een praktische training waarin 
deelnemers handvatten krijgen voor objectief en valide beoordelen bij 
beroepskwalificerende examens.  
 
Deze training bestaat uit een combinatie van theorie over objectief en valide 
beoordelen, handige methodieken en praktische oefeningen.  
 
Met deze training kunnen deelnemers een badge behalen, waarmee hun 
deskundigheid herkenbaar is.  

training voor taalassessoren De training taalassessoren is een praktische training waarin deelnemers 
handvatten krijgen voor het objectief en valide beoordelen en rapporteren 
van taalprestaties.   
 
Deze training bestaat uit een combinatie van theorie over het beoordelen van 
taalprestaties en praktische oefeningen.  
 
Deelnemers kunnen na afronding van de training een badge ‘taalassessor’ 
behalen.  

cursus BKE (vanaf september 2019) Met deze cursus kunnen deelnemers  zich professionaliseren op het gebied 
van toetsing en examinering en de Basiskwalificatie Examinering (BKE) 
behalen. Veel BKE-trajecten zijn gericht op hogescholen, ExTrack richt zich 
meer op docenten mbo die betrokken zijn bij het ontwerpen en construeren 
van toetsen en examens.   
 
De training wordt aangeboden via blended learning, een combinatie van 
modules e-learning, 3 fysieke bijeenkomsten en digitale begeleiding bij het 
opbouwen van een portfolio. In overleg met de opdrachtgever kan een 
maatwerk traject worden gemaakt met meer of juist minder fysieke 
bijeenkomsten. 
 
De cursus bestaat uit verschillende modules: 
A. Module Basis toetsing  
B. Module Toetscyclus en toetsorganisatie  
C. Module Basisontwerp  
D. Module Toetsmatrijs  
E. Module Kennistoets ontwikkelen 
F. Module Praktijktoets ontwikkelen 
G. Module Toetsresultaten analyseren  
H. Module Resultaat en feedback geven  
I. Module Toetscyclus evalueren en verbeteren 
 
De modules zijn gekoppeld zijn aan te behalen badges. Deelnemers kunnen de 
volledige cursus volgen voor de basiskwalificatie Examinering of een of 
meerdere modules van de cursus waarmee ze een badge kunnen behalen.   

cursus SKE (streven: vanaf februari 
2020) 

Deelnemers die hun toetsbekwaamheid willen verbreden en verdiepen 
kunnen (na de cursus BKE) een cursus SKE volgen en hiermee een 
seniorkwalificatie examinering behalen. In de cursus SKE ligt het accent op het 
toetsprogramma en toetsbeleid. 
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De cursus bestaat uit verschillende modules die gekoppeld zijn aan te behalen 
badges. Deelnemers kunnen de volledige cursus volgen voor de 
basiskwalificatie Examinering of een of meerdere modules van de cursus 
waarmee ze een badge kunnen behalen.   

training voor vaststellers Bij deze training staat het controleren van de kwaliteit van 
exameninstrumenten centraal.  De training bestaat uit een stuk theorie over 
kwaliteitseisen (o.a. de producteisen uit de norm voor valide examinering) en 
processen en oefenen met (eigen) vaststellingsinstrumenten.   

training examinering voor 
praktijkopleiders  

Deze training is heel praktisch gericht op het leerproces in de praktijk en de 
rol van de praktijkopleider. Deelnemers oefenen in het waarnemen, feedback 
geven en beoordelen.  

training examinering voor 
onderwijsteams 

In overleg met de opdrachtgever maken we een maatwerk training met 
onderdelen van de cursus BKE of SKE.   

workshop resultatenanalyses  Analyses van examenresultaten helpen om examens steeds verder te 
verbeteren.  We laten zien hoe je statistische waardes kunt gebruiken om 
verbeterpunten in een theorie-examen te signaleren en waar je op moet 
letten bij het analyseren van resultaten van praktijkexamens.  
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