
Veel gestelde vragen over examinering in de praktijk: 
 
Waarom moet er een training gevolgd worden om te mogen examineren in de praktijk? 
Albeda is volgens de wet eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijs, als de examens 
van alle opleidingen binnen het mbo. De onderwijsinspectie heeft eisen gesteld met 
voor het examineren van studenten. Eén van de eisen is dat al onze examinatoren, ook in de 
praktijk, geschoold moeten zijn tot examinator. Daarom hebben we voor u de kosteloos 
training tot gecertificeerd examinator ontwikkeld! 
 
Welke eisen gelden er bij het examineren van de studenten? 

a. De examinator is gediplomeerd in het vakgebied van de kandidaat  
b. De examinator is minimaal 1 jaar gediplomeerd  
c. De examinator heeft hetzelfde opleidingsniveau (of hoger) als de kandidaat  
e. De examinator is onafhankelijk en heeft de student niet eerder begeleid 
f. De examinator is geschoold in examineren!  

 
Wat kost de training om gecertificeerd examinator in de BPV te worden? 
De training wordt kosteloos aangeboden. 
 
Hoe kan ik me aanmelden voor de training? 
U kunt zich aanmelden via trainingencsp@albeda.nl  
Contactpersoon is Petra Maas.  
 
Welke mogelijkheden om de training te volgen zijn er? 

o Open inschrijving 
o In company 
o Vanaf februari 2022 kan er ook via een e-learning een certificaat behaald worden 

 
Hoelang duurt de training? 

o De training start met deel 1. Dit is een digitaal deel wat u zelfstandig thuis kunt 
bekijken in ca. 45 minuten. Hierna volgt deel 2, wat aangeboden wordt, fysiek of 
online,  in een groep. Deel 2 duurt ca. drie uur.  

o Bij een in company training worden er vooraf afspraken gemaakt tussen het 
contactpersoon van de organisatie en de trainer. 

o De e-learning is een volledig zelfstandig programma, waarin de modereersessie (het 
oefenen met de beoordelingsmethodiek) ontbreekt.  

 
Wat moet ik doen als ik al gecertificeerd ben? 
U kunt het certificaat versturen naar trainingencsp@albeda.nl  
Wij zorgen ervoor dat het dan opgenomen wordt in ons bestand. 
 
Wat moet ik doen als ik twijfel over de geschiktheid van mijn certificaat? 
Deze vraag kan u voorleggen aan trainingencsp@albeda.nl 
 
Krijg ik tijdens de training ook informatie over het begeleiden van een student? 
De training is specifiek gericht op het afnemen van een examen.  
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