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Trainingskalender 2018/2019 
 BT001 BT002 BT003 BT004 BT005 BT006 BT007 

OPLEIDING Lid Examen- 
commissie 

Examinator Constructeur / 
Vaststeller 

Constructeur Vaststeller Praktijk 
begeleider 

Surveillant 

        

LOCATIE Hegelsom Hegelsom Hegelsom Hegelsom Hegelsom Hegelsom Hegelsom 

        

DATA  11 & 20 sept     19 & 25 sept 17 sept 

  05 & 11 okt 16 & 25 okt 15 okt 24 okt 01 & 09 okt  

 07 & 15 nov 02 & 08 nov    13 & 21 nov  

  07 & 13 dec    03 & 11 dec 12 dec 

  11 & 17 jan 22 & 31 jan 21 jan 30 jan 15 & 23 jan  

 05 & 13 feb 07 & 15 feb    12 & 20 feb  

  15 & 21 mrt    12 & 20 mrt 14 mrt 

  05 & 11 apr 16 & 25 apr 15 apr 24 apr 01 & 09 apr  

 08 & 16 mei 02 & 10 mei    14 & 22 mei  

  06 & 14 jun    03 & 19 jun 13 jun 

        

DUUR 4 dagdelen 4 dagdelen 4 dagdelen 2 dagdelen 2 dagdelen 4 dagdelen 2 dagdelen 

        

ERKENNING Certificering 
& inschrijving 
NVE 

Certificering 
& inschrijving 
NVE 

Certificering & 
inschrijving 
NVE 

Certificering & 
inschrijving 
NVE 

Certificering & 
inschrijving 
NVE 

Certificering & 
inschrijving 
NVE 

Certificering 
& inschrijving 
NVE 

        

GROEP 8-15 pers 8-15 pers 8-15 pers 8-15 pers 8-15 pers 8-15 pers 8-15 pers 

        

DOELGROEP Ieder 
(potentieel) 
lid van een 
examen- 
commissie 

Iedereen die 
zich 
(toekomstig) 
bezighoudt 
met het 
beoordelen 
van examen-
kandidaten 

Iedereen die 
zich 
(toekomstig) 
bezighoudt 
met het 
opstellen 
en/of 
controleren 
van examen- 
instrumenten 

Iedereen die 
zich 
(toekomstig) 
bezighoudt 
met het 
opstellen van 
examen-
instrumenten 

Iedereen die 
zich 
(toekomstig) 
bezighoudt 
met het 
controleren 
van examen-
instrumenten 

Iedereen die 
als 
(toekomstige) 
begeleider 
van nieuwe 
medewerkers, 
stagiaires of 
andere 
beroepsleerlin
gen  binnen 
de organisatie 
fungeert 

Iedereen die 
als 
(toekomstig) 
surveillant 
van (digitale) 
examens gaat 
optreden 

        

INVESTERING € 975,- pp € 975,- pp € 725,- pp € 595,- pp € 595,- pp € 725,- pp € 595,- pp 

        

IN COMPANY Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk 

        

ExamAssist is gespecialiseerd in de begeleiding en uitvoering van examens en we zijn dé totaalaanbieder aan onderwijsinstellingen op  
het gebied van examinering, certificering en diplomering. 

ExamAssist is de ‘linking pin’ aan zowel de onderwijs- als aan de examineringszijde voor onderwijsinstellingen, waardoor deze worden 
ontzorgd en tevens verzekerd zijn van een sluitend kwaliteitssysteem. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen in één klap voldoen aan  
alle eisen die de Inspectie van het Onderwijs verlangt. 


