
“  Onze assessoren nemen  
examens af op afstand.   
Professioneel en goed  
georganiseerd.”

Heel Nederland heeft momenteel te maken met de gevolgen van 
het Coronavirus. Scholen zijn gesloten en zitten met de vraag: ‘Hoe 
kunnen we onze (eind)examenkandidaten toch op de juiste manier 
hun examen laten afleggen?’ 

Samen met haar klanten onderzoekt Bisbee dan ook mogelijkheden 
om het examineren van diplomakandidaten op afstand doorgang te 
kunnen laten vinden. Het betreft hier het afnemen en beoordelen 
van de mondelinge taalexamens.

ONLINE ONAFHANKELIJK TOETSEN  
EN EXAMINEREN MET TAALTOETSERS

Er zijn verschillende opties denkbaar waarin volgens ons een examen op afstand op de 
juiste manier plaats kan vinden. Wij leggen die hieronder voor en realiseren ons goed 
dat mogelijkheden van school tot school kunnen verschillen. Onderstaande opties zijn 
gericht op de individuele mondelinge examens (Spreken en Gesprekken voeren) met 
TOA. Het invullen van een opdracht zal altijd maatwerk en onder voorbehoud zijn. 

Waarom Taaltoetsers?
Deze periode, waarin wij graag met onze klanten de mogelijkheden verkennen, is er ook 
voor Bisbee één waarin ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen; onderstaande 
informatie geldt dan ook als richtlijn.

Wilt u een aanvraag doen voor examineren op afstand geeft u dit dan aan middels een mail 
naar taaltoetsers@bisbee.nl.

Bisbee zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om invulling en voorwaarden  
af te stemmen.

Wij willen benadrukken dat het online examineren een noodoplossing is. Wanneer de 
omstandigheden het toelaten dat de examens op de gebruikelijke manier doorgang 
kunnen vinden, dan zullen wij weer op deze wijze examens af gaan nemen. 
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De mogelijke opties 
Ten behoeve van de afname en beoordeling van mondelinge 

examens op afstand zijn de volgende opties denkbaar:

OPTIE 1 – BISBEE ASSESSOREN KOPPEL KOMT NAAR EEN  

LOCATIE VAN DE SCHOOL

Het uitgangspunt voor deze manier van examineren is dat Bisbee 

de ingeplande assessoren naar een door de school te bepalen 

locatie toe laat komen. Dit betekent dat de school verantwoor-

delijk is voor het inrichten van ruimtes en contactpersonen op 

locatie beschikbaar stelt.

OPTIE 2 – DE DOCENT VAN SCHOOL WERKT IN EEN KOPPEL 

MET EEN BISBEE ASSESSOR 

In deze situatie heeft de school zélf docenten ingepland die 

online het examen afnemen. De docent legt aan het begin van 

de dag contact met de Bisbee assessor. Deze verbinding blijft de 

hele dag ‘open’. De docent benadert vervolgens de verschillende 

studenten. 

OPTIE 3 – BISBEE ASSESSOR BEOORDEELT EEN OPNAME VAN 

DE SCHOOL

In deze situatie neemt een docent van school het examen af. 

Dit wordt vastgelegd in een audiobestand welke bij Bisbee wordt 

aangeleverd. Bisbee zal de beoordeling voor haar rekening 

nemen.

 

OPTIE 4 – BISBEE ASSESSOREN KOPPEL NEEMT EXAMEN 

ONLINE AF

Er zullen twee assessoren van Bisbee online contact leggen met 

de student. Er wordt een rolverdeling gesprekspartner/beoor-

delaar afgesproken. Direct na het examen wordt de beoordeling 

afgestemd en ingevoerd in TOA.

Praktische aandachtspunten
• Bij de aanvraag van een examen op afstand dient Bisbee te weten 

welke software gebruikt wordt door de school en haar studenten;

• Het al dan niet in kunnen plannen van assessoren door Bisbee is uiter-

aard afhankelijk van de beschikbaarheid van de mensen. Het is dan ook 

raadzaam om uw wensen z.s.m. door te geven aan uw contactpersoon;

• Wij volgen uiteraard in zowel het belang van de school, de student als 

de assessor de regels die voorgeschreven zijn door de RIVM.

 

Voorwaarden bij verplaatsing/annulering ingeplande 
online examens
Bisbee hanteert in deze uitdagende tijd een aangepaste regeling bij 

het verplaatsen en annuleren van de examens op afstand. Voor online 

examens is de regeling is als volgt: 

 

Wijziging van data van een opdracht 4 dagen of meer voor het examen 

naar een opdracht tot digitaal examineren is kosteloos. Bij 3 dagen of 

minder worden zowel de kosten voor het oorspronkelijke examen als 

voor het nieuw ingeplande examen in rekening gebracht. Annulering 

van een opdracht 7 dagen of meer voor het ingeplande examen is 

kosteloos.  Bij annulering van een opdracht 7 dagen of minder voor het 

ingeplande examen worden de volledige kosten doorberekend.  

Neem voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak contact op met 
Taaltoetsers via taaltoetsers@bisbee.nl of neem contact op met Ilka Mastenbroek - 
Accountmanager Taaltoetsers via: i.mastenbroek@bisbee.nl of bel haar via 06-49145566.

FLEXIBELE SCHIL

MEER WETEN?

Kantoor ‘s-Hertogenbosch

Het Wielsem 10

5231 BW ‘s-Hertogenbosch

T 073 640 93 90

Kantoor Rotterdam

Linker Rottekade 292 

3034 CV Rotterdam

T 010 307 32 39

Kantoor Zwolle

Grote Voort 293 - B toren

8041 BL Zwolle

T 038 845 83 72
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“ Online examens afnemen                  
    met zorg voor de 
    examenkandidaat.”
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