
“  Na het volgen van de  
examentraining, ga ik 
vol zelfvertrouwen het 
examen in! ”

Taaltoetsers (onderdeel van Bisbee Flexonderwijs) is niet alleen 
het grootste onafhankelijke examenbureau voor het mbo 
maar richt zich ook op ondersteuning van studenten bij de 
voorbereiding op de examens. 

WILT U OOK HOGERE SLAGINGSPERCENTAGES? 
BISBEE BIEDT U EXAMENTRAININGEN VOOR 
TAAL- EN REKENEXAMENS AAN

Het sluiten van scholen en de lesuitval in het vorige schooljaar, hebben helaas geleid tot 
leerachterstanden in het mbo. Door het moeten opsplitsen van klassen neemt de druk 
op zowel beschikbare docenten als ruimtes toe. Kandidaten die eerder gezakt zijn voor 
een examen zijn een volgende keer mogelijk extra onzeker.

Bisbee verzorgt examentrainingen voor de
instellings- en centrale examens voor het mbo
Bisbee bereidt uw studenten voor op de instellings- en centrale examens middels 
professionele examentrainingen. Alle examenkandidaten voor de vakken Nederlands en 
Engels kunnen aan de trainingen deelnemen.

Goed om te weten dat de zogenaamde achterstandsgelden die door de overheid  
beschikbaar worden gesteld, hiervoor mogen worden aangewend. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) kunt u terecht voor de meest recente informatie 
over de subsidieregelingen. 

Onze examentraining is voor alle mbo-instellingen interessant. Het verlicht de werkdruk 
van uw docenten en uw examenkandidaten zijn optimaal voorbereid.

                                                                                                                                                     www.bisbee.nl



Hoe ondersteunen wij uw studenten bij de  
voorbereiding?
Tijdens een examentraining worden leerlingen in kleine groepen 

(maximaal 15 studenten) door enthousiaste en ervaren examen-

specialisten klaargestoomd voor de instellings- en centrale 

examens. Gedurende 8 lessen op een door de school te bepalen 

locatie en moment, bereidt Bisbee de studenten voor op de exa-

menonderdelen Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken en Gesprek-

ken voeren. Dit doen wij voor de vakken Nederlands en Engels. 

De examentraining kan ook online uitgevoerd worden. Bovendien 

is dit buiten de reguliere schooltijden en in het weekend mogelijk. 

Bisbee heeft een programma ontwikkeld dat er als volgt uitziet: 

         8 (online) lessen van 1,5 uur.  

Lezen en Luisteren 3 lessen

Schrijven 2 lessen

Spreken en Gesprekken 3 lessen

Tijdens een korte intake bespreken wij met u waar de 

trainingsbehoefte precies uit bestaat en zullen wij zaken  

inhoudelijk goed afstemmen.

Bisbee verzorgt het examenmateriaal, 
geen zorg voor u 
Bisbee werkt met passend oefenmateriaal waarmee we ervoor zorgen 

dat de studenten de examendoelen goed voor ogen hebben. 

Het programma is geen ‘bijles’; het verzorgen van onderwijs blijft  

expliciet de taak van de school. 

Onze examenspecialisten gaan in op de exameninhoud en -doelen, 

geven tips en begeleiden de deelnemers met het maken van 

oefeningen. Studenten worden geïnformeerd en geactiveerd. Na de 

examentrainingen gaan zij vol zelfvertrouwen de examenperiode in, 

dit ontzorgt uw docenten. 

 

De kosten zijn € 250,- per student voor het gehele traject. Dit tarief is 

vrij van btw!

De voordelen van samenwerking met Bisbee op 
een rijtje: 
• Onze examenspecialisten zijn gecertificeerde assessoren die 

bekend zijn met het afnemen van examens en de lesstof van 

het mbo;

• Bisbee heeft bevoegde, ervaren en enthousiaste  

examenspecialisten in het gehele land; 

• Groepen van maximaal 15 personen;

• Persoonlijke aandacht;

• Trainingen op uw locatie, voor studenten bekend terrein. De 

examentrainingen kunnen ook online worden verzorgd; 

• Niet alleen examentraining maar ook het versterken van het 

zelfvertrouwen van de studenten maakt onderdeel uit van  

de training;

• Examenmateriaal op maat; 

• Ook buiten de reguliere lestijden, in avonduren en weekend;

• Bisbee is de specialist in het afnemen van taalexamens.

In overleg zijn ook trainingen op te stellen voor andere  

moderne vreemde talen, NT2 ondersteuning in het mbo 

en rekenen.

Bent u benieuwd hoe onze flexibele en deskundige examenspecialisten kunnen 
bijdragen aan het studiesucces van uw student? Neem dan contact op met 
Ilka Mastenbroek, Account manager Taaltoetsers, en we spreken de 
mogelijkheden graag door! 

MEER WETEN?
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“ Bisbee ontzorgt uw  
docenten zodat zij zich  
kunnen richten op het  
reguliere onderwijs- 
programma.”
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