Hoe wordt men RAS-examinator?
Om in aanmerking te komen als RAS-examinator dient men te voldoen aan de aanstellingscriteria
(zie Aanstellingscriteria RAS-Examinatoren versie 2010.def.).

Stagetraject
1. Aanstellingscriteria worden in het sollicitatiegesprek (1 uur) met de coördinatie beoordeeld.
2. Wanneer het sollicitatiegesprek positief is, wordt men uitgenodigd voor een opleiding tot
RAS-examinator. Duur: 1 dag.
In deze opleiding wordt men zowel vaktechnisch geschoold als op het gebied van toetsen.
Ook wordt het het on-line beoordelen met een eigen tablet toegelicht en geoefend.
3. Vervolgens loopt men mee met twee examens. Duur: 2 dagen. Daarmee kan je de eerste
keer fouten maken, die je verderop niet aangerekend worden.
Tijdens het eerste examen maakt men ’s morgens schaduwbeoordelingen die met de
begeleidende examinator besproken worden. ’s Middags beoordeelt men zelf kandidaten,
waarbij de begeleidende examinator meekijkt. De begeleidende examinator blijft
verantwoordelijk voor de gegeven beoordelingen.
De 2e dag ga je alles zelfstandig doen. Dus contact met de locatie, eventuele
samenwerking met een of meerdere examinatoren, het klaar zetten van de stations,
ontvangst kandidaten en het beoordelen. De begeleidende examinator beoordeelt de
aspirant-examinator op: omgang met locatie, eventuele andere examinatoren en de
kandidaten; vakinhoudelijk juiste beoordeling; vakinhoudelijk juiste puntenverdeling. De
begeleidende examinator blijft verantwoordelijk voor de gegeven beoordelingen.
Op basis van het advies van de begeleidende examinatoren neemt de coördinatie het
besluit: benoeming tot RAS-examinator, nog een keer meelopen of beëindiging van de
procedure.
4. Wanneer men benoemd is tot RAS-examinator wordt men regulier gemonitoord.
Doel van de monitoring is het ondersteunen van de examinator om zich verder te
bekwamen in het examineren bij RAS-examens. Ook kan je te maken krijgen met een
mystery guest die examen bij je komt doen.
5. Tijdens dit traject zijn er geen vergoedingen.

Vergoedingen examinatoren 2017
-

€43,25 per uur examen
1,5 uur betaalde tijd om de examenlocatie in te richten en om na een examen op te ruimen
€ 0,40 per door het RAS-Examenbureau opgegeven kilometer (€ 0,19 onbelast).
Tijdens trainingen als examinator worden alleen de reiskosten vergoed.

Procedure van inzetten als examinator
-

De examinator wordt door de backoffice van het RAS-Examenbureau benaderd om op een
bepaalde datum en plaats een bepaald aantal uren te examineren. Uitvoering daarvan
geschiedt meestal door Redouan, Daniëlle of Jasna, 0777516280,

-

-

-

info@ras-examen.nl. Men

kan instemmen of er van afzien.
Wanneer men akkoord gaat en er is een definitief examen, wordt dit per mail bevestigd.
Wanneer het examen onverhoopt alsnog niet doorgaat, geldt er een annuleringsregeling.
Mocht een locatie of de aanwezige materialen en (hulp)middelen niet aan de eisen voldoen,
kan in overleg met de coördinatie van het RAS-Examenbureau besloten worden het
examen geen doorgang te laten vinden.
Voor de verschillende onderdelen van een examen zijn er uitgangssituaties, opdrachten en
beoordelingsformulieren beschikbaar. Deze ontvangt de aspirant-examinator op de training
voor examinatoren. De beoordelingen worden digitaal of op papier gedaan.
Men neemt van een kandidaat alle onderdelen van het examen af en is verantwoordelijk
voor het juist invoeren van alle gegevens/punten van de beoordeling in het RASexamensysteem (www.ras-examen.nl). Daarvoor ontvangt men een inlogcode. De
invoering van de beoordelingen dient binnen 1 werkdag na het examen te geschieden. De
presentielijst dient zo snel mogelijk gestuurd te worden aan examens@ras.nl. Daar kan ook
de maandelijkse factuur naar toe gestuurd worden.
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