
 
 

Training voor examinering in de praktijk: kosteloos, flexibel en op maat! 

 

Aanmelden 
Aanmelden loopt via de afdeling Examensupport: trainingencsp@albeda.nl  
Bij de aanmelding kunt u aangeven welke trainingsvorm de voorkeur heeft. 
Afhankelijk van de trainingsvorm ontvangt u: 
Een Forms formulier waarop u uw persoonsgegevens, naam, geboorteplaats, 
geboortedatum, organisatie en locatie kunt vermelden. Uw persoonsgegevens worden 
gebruikt voor het personaliseren van uw certificaat. Tevens ontvangt u de materialen voor 
het voorbereidende, digitale, deel 1. 
Naast het Forms formulier ontvangt u ook de link naar de E-Learning en de vouchercode. In 
de begeleidende brief staat beschreven hoe u toegang krijgt tot de E-Learning. 
 
Trainingsvormen 
Open inschrijving  
De training bestaat uit: eerste deel zelfstandig (digitaal) ter voorbereiding op het tweede deel. 
Het tweede deel vindt fysiek plaats op locatie bij de werkgever of op school. Tijdens het 
tweede deel wordt de theorie toegelicht en wordt er geoefend met de 
beoordelingsmethodiek. 
Het digitale deel duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Het fysieke deel duurt 3 tot 3,5 uur.  
NB Afhankelijk van maatregelen in het Corona tijdperk, kan dit worden omgezet naar een 
online training. 
o In company (vanaf 15 deelnemers) 
Als organisatie is het mogelijk om bij de aanmelding aan te geven dat er een voorkeur is voor 
een in company training. De toegewezen trainer zal dan contact opnemen met het 
contactpersoon van de organisatie om afspraken te maken, zoals datum, tijdstip en locatie. 
De inhoud van de training blijft hetzelfde. 
o E- Learning 
Vanaf februari 2022 is het mogelijk om een E- learning te volgen. Na aanmelding krijgt u de 
link en de vouchercode toegestuurd. In de begeleidende brief staat beschreven hoe u 
toegang krijgt tot de E-Learning. De E-Learning moet volledig worden doorlopen om het af te 
ronden.  
 
Certificering 
Na afloop van een training krijgt u via de e-mail een gepersonaliseerd certificaat toegestuurd. 
Dit certificaat is drie jaar geldig. 
 
Contactpersoon 
Vragen over de planning en organisatie van de trainingen kunt u stellen aan Petra Maas, 
contactpersoon van de afdeling Examensupport. Dit kan via trainingencsp@albeda.nl  
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