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Ontwikkeling assessmentbureau

1. De assessments zij-instroom aanjager

2. Sinds april 2018 ruim 200 
geschiktheidsassessments afgenomen

3. April 2019 traject Hobéon Keurmerk voor 
Kwaliteit Assessmentcentra doorlopen

4. Inmiddels 50 assessoren opgeleid en 
gecertificeerd, 18 in opleiding komende 
assessmentronde
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Traject Hobéon keurmerk assessmentcentra
1. Kwaliteitskader assessmentcentra:
Zorgvuldigheid procedures, validiteit van de standaarden, 
betrouwbaarheid assessments, functionaliteit uitkomsten, effectiviteit 
kwaliteitszorg

2. Locatiebezoek/visitatie (1 dagdeel)

3. Certificering assessmentbureau 3 jaar geldig
v Vrijwillige certificering in de branche, geen wettelijke regelingen die dit 

vereisen
v Wordt enkel door Hobéon uitgegeven, heeft landelijke bekendheid en 

statuur

4. Investering
v Voorbereiding, schrijven, organisatie-> ca. 40 uur
v Collega’s aanwezig visitatie-> ca. 60 uur
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Opbrengst keurmerktraject Hobéon
v Bevestiging dat basisinfrastructuur goed is opgezet.

v Erkenning dat onze assessments betrouwbaar, valide
en transparent zijn. 

v Gerichte ontwikkelpunten die helpen bij visie en 
doelstellingen o.a:

ØAandachtspunt bij snelle groei: het op peil houden van de 
bandbreedte van de kwaliteit van de assessoren.

ØHet samen met de opleiding ontwikkelen van een geëxpliciteerde
visie op toetsbeleid die passend is bij de ambitie van het 
assessmentbureau ‘het zijn van een expertisecentrum in het 
ontwikkelen van assessments’
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Certificering assessoren

• Samen met opleidingspartner Bureau STERK 

• Alle assessoren worden opgeleid in de zij-instroom
assessmentprocedure

• Assessor in opleiding wordt gekoppeld aan een expert-assessor

• Scholing (investering 40 uur):
• 1 dag theorie/kennis
• Feedback en feedforward op voorbereiding assessments
• Minimaal 2 assessments samen met een expert uitvoeren
• Assessor wordt beoordeeld door expert
• Assessor in opleiding schrijft eigen rapportages en krijgt hier 

feedback op.
• Assessor woont intervisiebijeenkomst bij waarbij rapportages en 

beelden met elkaar worden gedeeld en besproken.

• Afsluiting met certificaat basis-assessor (landelijk erkend)
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Profiel assessor en werkveldassessor

Assessor Inholland:
• Master werk- & denkniveau
• Lerarenopleider bevoegd voor hbo
• Brede kennis van de praktijk en het pabocurriculum

Werkveldassessor:
• In het bezit van een educatieve master
• Minimaal 3 jaar werkervaring in begeleiden en beoordelen van 

leraren en studenten als schoolopleider / praktijkopleider
• Brede kennis van de praktijk en het pabocurriculum
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Deskundigheidsbevordering

• Minimaal 8-10 assessments per jaar uitvoeren

• 1x per jaar verplichte kalibratie- & evaluatiesessie 
bijwonen

• Eens per 2 jaar gekoppeld aan expert-assessor en 
beoordeeld volgens de kwaliteitsrubriek Criteriumgericht 
beoordelen van Inge Oudkerk-Pol en de 
beoordelingscriteria EVC-assessor
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Veel plezier bij de groepsgesprekken over o.a.:

certificeringseisen, EVC, voorwaarden voor assessoren, 
noodzaak van training / scholing.  

Voor meer informatie:
Emilie.holthuis@inholland.nl
06-51000276

Bureau STERK
https://bureausterk.nl/
Robinet Bargeman 8
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