
 

 

Basistraining Constructeur  
 
 

 
 
Algemene informatie 
Start  : elk kwartaal* 
Investering : € 595,- (incl. certificering) 
Groepsgrootte : 8-15 
Duur training : 2 dagdelen (1 dag) 
Plaats  : PETC+, Past. Debijestraat 64, 5963 AG  HEGELSOM 
Certificering : de Basistraining Constructeur is altijd inclusief onafhankelijke certificering en  

  inschrijving in het Register Examenfunctionarissen van de NVE 
 
Doel 
De Basistraining Constructeur heeft als doel kundige examenfunctionarissen af te leveren, welke 
beschikken over direct toepasbare kennis inzake het ontwikkelen van kwalitatief correcte 
exameninstrumenten. 
 
Doelgroep 
Iedereen zich bezighoudt met het opstellen van exameninstrumenten. 
 
Vereiste voorkennis 
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 
 
Inhoud van de training 
Tijdens de training voor beide examenfuncties gaat het zowel om construeren als vaststellen.  

• Wat staat er in de kwalificatie over de eisen aan de beginnend beroepsbeoefenaar? 

• Welke kennis, vaardigheden en beroepshouding moet de bekwame examenkandidaat 
vertonen? 

• Welke prestatienormen kan de constructeur aangrijpen om tot een examenopdracht te 
komen? 

• Wat heeft de constructeur aan opdracht geformuleerd bij de kwalificatienormen? 

• Is het taalgebruik binnen de examenopdracht correct? 

• Blijft de opdracht leesbaar voor de examenkandidaat op zijn opleidingsniveau? 
Elke cursist kan tijdens de training direct aan de slag met het eigen format, de eigen examens en 
examenplannen. Het resultaat van de training is naast bekwame constructeurs ook daadwerkelijke 
productie voor de eigen examenorganisatie. 
 
Om de opgedane kennis en kunde actueel te houden is jaarlijks een onderhoudstraining noodzakelijk. 
 
Inschrijven 
Deze training kan ook als ‘in company training’ verzorgd worden. 
Heeft u interesse in deelname aan de Basistraining Constructeur? Neem dan contact op met PETC+ 
om de mogelijkheden te bespreken: info@petc.nl of 06 - 5107 9200 
 
* doorgang bij voldoende deelnemers 

 

De Basistraining Constructeur maakt het mogelijk examens te ontwikkelen én de 
kwaliteit ervan te borgen. De constructeur ontwikkelt examens die voldoen aan de 
geldende eisen van het examenplan en de gestelde kwaliteitseisen. 
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