
De weg naar een waardevol diploma

Trainingen

TOA is een merk van



Om de kwaliteit van examens en processen te 

waarborgen is de professionalisering van 

examenpersoneel belangrijk. TOA ondersteunt 

mbo-scholen hierbij met verschillende trainingen.

Plan - Do - Check - Act
Alle trainingen zijn modulair opgezet en sluiten aan  
bij de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA), zoals die  
ook binnen de Beschrijvingen van Examentaken is 
opgenomen. Voor elke stap uit deze cyclus is er een 
trainingsaanbod. Daarmee kan het examenpersoneel 
precies de training volgen die nodig is om de 
deskundigheid te bevorderen.

Maatwerk mogelijk
Bij het vormgeven van de training kijken we samen naar 
de wensen en dagelijkse praktijk en wat het beste 
aansluit bij de trainingsvraag. Tijdens de trainingen 
wisselen we theorie voortdurend af met praktische 
opdrachten. De deelnemers passen de behandelde stof 
dus direct toe met een zo optimaal mogelijk rendement 
van de training. Naast onze standaardtrainingen is er 
ruimte voor maatwerkoplossingen.

Certificering op  
vier niveaus
Een succesvol afgeronde  
training belonen we met een  
certificaat. In onze vaste  
diplomeringsstructuur  
onder  scheiden we vier niveaus:

Persoonlijke groei: van startbekwaam tot expert
Binnen elke training zijn deze vier niveaus te behalen.  
Als je jezelf na de training Assessor startbekwaam 
verder wil bekwamen in het beoordelen van examens, 
dan is de training Assessor professional een mooie 
volgende stap. Uiteindelijk is het zelfs mogelijk dat je 
als expert je eigen collega’s traint in het beoordelen 
van examens.

TOA Trainingen: De weg naar een  
professionele examenorganisatie 

Niveau Inhoud

Startbekwaam
Je hebt alle praktische tools en kennis om 
je taken binnen het examineringsproces op 
een goede manier te kunnen uitvoeren.

Professional

Je hebt aangetoond dat je je eigen  
werkzaamheden op een betrouwbare manier 
uitvoert en je daarbij houdt aan de geldende 
afspraken. 

Opleider
Je bent in staat om nieuwe collega’s op te 
leiden in hun eigen taken binnen het  
examenproces.

Expert

Je bent in staat een eigen training op te  
stellen en actueel te houden. Je vertaalt  
nieuwe inzichten naar praktische uitgangs-
punten binnen de examenorganisatie en 
draagt deze op een goede manier over aan 
alle betrokkenen. 

TOA is een merk van Bureau ICE
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Siem van Hal
heeft met succes deelgenomen aan de training

Trainingsdatum: 11 juni 2018

Namens Bureau ICE,
Michiel Colenbrander

Handtekening deelnemer:

Assessoren BPV
Niveau: Startbekwaam

Fase: Do

Een training aanvragen 
of meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar toa@bureau-ice.nl 
of bel met onze Klantenservice: 088 - 556 9800.



Beoordelen in de 
beroepspraktijkvorming (BPV)

Van startbekwaam tot expert

Beoordelen
van taalexamens
Van startbekwaam tot expert

Assessorentraining PDCA 

Voor docenten en 
BPV-beoordelaars  
die een proeve van  
bekwaamheid afnemen

3 dagdelen  
van 3 uur

Certificaat  
Assessor  
PDCA

Assessorentraining PDCA criteriumgerichte  
interviews (CGI) 

Voor docenten en 
BPV-beoordelaars die 
kandidaten beoordelen 
met een criterium- 
gericht interview of 
eindgesprek

3 dagdelen  
van 3 uur

Certificaat  
Assessor  
PDCA  
criterium-
gerichte  
interviews

Assessorentraining Maatwerk Beroepspraktijk
vorming (BPV)

Voor docenten en 
BPV-beoordelaars die 
kandidaten beoordelen 
in de beroepspraktijk

3 dagdelen  
van 3 uur

Certificaat 
BPV-assessor 
PDCA

Training Duur Resultaat Training Duur Resultaat

TOA-taalassessorentraining voor het beoordelen 
van examens in TOA Toetsplatform

Nederlands PDCA

Voor beginnende TOA- 
taal assessoren die  
instellingsexamens  
Nederlands beoordelen  
in TOA Toetsplatform

2 dagdelen 
van 4 uur
en 1 dagdeel 
van 3 uur

Certificaat  
TOA-taal-
assessor 
PDCA

Moderne Vreemde Talen PDCA

voor beginnende TOA- 
taalassessoren die  
instellingsexamens  
MVT beoordelen in TOA 
Toets platform 

2 dagdelen 
van 4 uur
en 1 dagdeel 
van 3 uur

Certificaat  
TOA-taal-
assessor  
PDCA

Kalibreersessie

Voor gevorderde TOA-
taalassessoren die hun 
onderlinge beoordelingen 
willen ijken op basis van het 
TOA-beoordelings model

1 dagdeel  
van 3 of  
4 uur

Bewijs van 
deelname 
(indien 
gewenst)

Taalassessorentraining voor het beoordelen  
van overige taalexamens

Nederlands PDCA

Voor het beoordelen van 
andere examens Nederlands 
op basis van Meijerink

Maatwerk Certificaat 
taalassessor 
PDCA

Moderne Vreemde Talen PDCA

Voor het beoordelen van  
andere examens MVT op 
basis van ERK

Maatwerk Certificaat  
taalassessor 
PDCA



Vaststellen van examens
Van startbekwaam tot expert

Vaststeladviestraining PDCA

Voor leden van de  
vaststeladviescommis-
sie en voor examen-
constructeurs

3 dagdelen 
van 3 uur

Certificaat 
Vaststeller
PDCA

Coachingonthejob

Begeleidingstraject 
voor leden van de 
vaststeladvies-
commissie om onder 
begeleiding een vast-
steladvies van eigen 
examens uit te brengen

Maatwerk Bewijs van 
deelname  
(indien  
gewenst)

Training Duur Resultaat

Construeren van examens  
(proeve van bekwaamheid en keuzedelen)

Van startbekwaam tot expert

Constructeurstraining PDCA

Voor constructeurs 
van theoretische en 
praktische examens en 
leden van de vaststel-
commissie

Maatwerk Certificaat 
Constructeur 
PDCA

Training Duur Resultaat

Examencommissie
Van startbekwaam tot expert

Examencommissietraining PDCA

Alle kaders voor  
de leden van de  
Examencommissie

Maatwerk Certificaat 
lid Examen-
commissie 
PDCA

Coachingonthejob

Begeleidingstraject op 
maat voor leden van 
de Examencommissie 
om met én van elkaar 
te leren

Maatwerk Bewijs van 
deelname  
(indien  
gewenst)

Training Duur Resultaat

Overige trainingen

Help, de Onderwijsinspectie komt!

Voor de juiste  
voorbereiding op  
het bezoek van de 
Onderwijs inspectie

2 dagdelen 
van 3 uur

Bewijs van 
deelname  
(indien  
gewenst)

Training Duur Resultaat

Een training aanvragen 
of meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar toa@bureau-ice.nl 
of bel met onze Klantenservice: 088 - 556 9800.



Alle genoemde trainingen sluiten altijd aan bij specifieke 
wensen, we informeren je graag over de kosten.

Postbus 189
4100 AD Culemborg

Godfried Bomansstraat 4
4103 WR Culemborg

088 - 556 98 00
toa@bureau-ice.nl
www.bureau-ice.nl/toa

Bureau ICE
Bij Bureau ICE zijn we ervan overtuigd dat ieder lerend mens  

zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Wij maken daarom  

al zo’n 30 jaar eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit  

voor onderwijs en overheid. Dat doen we met het digitale  

TOA Toets platform voor het mbo, JIJ! voor het voortgezet 

onderwijs, de IEP Eindtoets en LVS voor het basisonderwijs  

en het Toetsplatform Taal, het inburgeringsexamen en 

Staatsexamen Nt2 voor de overheid. Daarnaast zetten wij  

onze expertise in met adviestrajecten en trainingen op het  

gebied van toetsing en examinering. 
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