
 

 

Basistraining Examinator (Assessor) 
 
 

 
 
Algemene informatie 
Start  : elk maand* 
Investering : € 975,- (incl. certificering) 
Groepsgrootte : 8-15 
Duur training : 4 dagdelen (2 dagen) 
Plaats  : PETC+, Past. Debijestraat 64, 5963 AG  HEGELSOM 
Certificering : de Basistraining Examinator (Assessor) is altijd inclusief onafhankelijke  

  certificering en inschrijving in het Register Examenfunctionarissen van de NVE 
 
Doel 
De Basistraining Examinator (Assessor) heeft als doel het versterken van de eigen kennis, 
vaardigheden en competenties teneinde objectief en onderbouwd te kunnen beoordelen. 
 
Doelgroep 
Iedereen zich bezighoudt met het beoordelen van examenkandidaten. 
 
Vereiste voorkennis 
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 
 
Inhoud van de training 
Tijdens de training komt het examenproces grondig aan de orde:  
Wat moet de examinator doen en vooral ook laten om de examenkandidaat optimaal te laten 
presteren? 
 
In de training wordt geoefend op de verschillende fasen in het examenproces. 
Een examinator observeert, verzamelt bewijzen en registreert feiten over de prestatie van een 
examenkandidaat. Vervolgens vergelijkt de examinator de feiten met de norm in het betreffende 
examen. Uit die vergelijking constateert de examinator of de prestatie ja dan nee voldoet aan de norm. 
En pas dan(!) komt de beoordeling. 
 
De training is gebaseerd op het competentieprofiel van de examinator/assessor NVE. 
 
Het is een interactieve training, waarbij wordt geoefend met de diverse rollen binnen het 
examineringsproces. 
 
Om de opgedane kennis en kunde actueel te houden is jaarlijks een onderhoudstraining noodzakelijk. 
 
Inschrijven 
Deze training kan ook ‘in company training’ verzorgd worden. 
Heeft u interesse in deelname aan de Basistraining Examinator (Assessor)? Neem dan contact op met 
PETC+ om de mogelijkheden te bespreken: info@petc.nl of 06 - 5107 9200 
 
* doorgang bij voldoende deelnemers 
 

 

De Basistraining Examinator (Assessor) maakt het mogelijk de kennis, 
vaardigheden en competenties van examenkandidaten objectief en onderbouwd te 
beoordelen. De beoordeling bestaat uit een examenresultaat met de bijbehorende 
onderbouwing. De beoordeling kan betrekking hebben op een observatie, 
schriftelijk werk en/of mondelinge toelichting van de kandidaat. 
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