
 

Protocol Online Assessments  
Assessments voor Ad Eventmanager en Communicatie 

 

 

Het uitgangspunt is dat de assessments op de ingeroosterde momenten plaatsvinden.  

 

 

Voorafgaand aan het assessment  

 

De eerste assessor neemt enkele werkdagen voorafgaand aan het assessment telefonisch contact op 

met de student om:  

1. Het protocol van het online assessment kort door te nemen (zie hieronder).  

2. Af te stemmen of het moment waarop het assessment geroosterd staat voor beide 

assessoren en de student nog steeds haalbaar is (bijvoorbeeld niet haalbaar door de 

aanwezigheid van kinderen). Als dat niet zo is, dan plan je een andere afspraak.  

3. Af te stemmen wanneer de student de presentatie vooraf toestuurt zodat de beide 

assessoren de presentatie tevoren kunnen zien.  

4. Af te spreken dat we als online tool Teams gebruiken om het gesprek te voeren. De eerste 

assessor zorgt ervoor dat de tweede assessor en student in Teams aan het gesprek worden 

toegevoegd. 

 

Voorbereiding 

- De student maakt vooraf een video van zijn presentatie. En zet dit voor de afgesproken 

deadline op Canvas zodat de assessoren het kunnen bekijken.  
Instructie voor de student:  
Maak een PowerPoint presentatie zoals je dat normaal gesproken doet, en klik vervolgens op ‘diavoorstelling’. In 
‘diavoorstelling’ kun je klikken op ‘dia voorstelling opnemen’. Als je PowerPoint 2016 of hoger hebt (te downloaden via HU-
webmail), opent zich een nieuw scherm waarin je op ‘start opname’ kunt drukken. Vervolgens kun je gewoon door je 
PowerPoint heen klikken terwijl je je toelichting / presentatie geeft zoals je dat gewend bent. Als je klaar bent met de 
opname kun je individuele slides eventueel nog aanpassen, en daarna kun je het bestand opslaan als video (MP4 of MOV).  

 

- De assessoren lezen voorafgaand aan het assessment de leeswijzer bij het portfolio, zodat er 

tijdens het geroosterde moment voldoende tijd is om het assessment-gesprek uit te voeren.  

- De assessoren stemmen een half uur voorafgaand aan het assessment met elkaar de 

mogelijke vragen af.   

 

 

Tijdens het assessment  

 

- Voorafgaand aan het werkelijke assessment toetsen de assessoren dat de omgeving waarin 
de student zit geschikt is voor het assessment. Waarbij aandacht is voor mogelijke fraude. 
M.a.w. de student zit in een niet al te grote, afgesloten ruimte, waar geen anderen aanwezig 
zijn. De assessoren checken dat (door de student even met de camera laten rondgaan). Zodra 
de assessor denkt dat daarin iets tijdens het assessment veranderd, kan deze check nogmaals 
gevraagd worden. Als de examinator toch het niet vertrouwt, is deze bevoegd het 
assessment stil te leggen.  

- Log enkele minuten voorafgaand aan het ingeroosterde assessment in op Teams. De student 

is zelf verantwoordelijk voor een goede verbinding. Wanneer de verbinding te slecht is of 



verbroken wordt tijdens het assessment, wordt het assessment op een later moment 

ingehaald. Dit mag één maal. Daarna is hiervoor toestemming van de examencommissie 

nodig.   

- De assessoren geven de gebruikelijke introductie (zie assessorenhandleiding op Canvas). 

Denk aan:  

o Informeer de student over het doel: toetsing van de beheersing van de 

competenties.  

o Benoem je rol: assessoren stellen vragen, kappen de student indien nodig soms af. 

o Stel de student op zijn of haar gemak. Het assessment is zijn of haar podium.  

- Het assessment-gesprek gaat inhoudelijk van start. Praat niet door elkaar. Spreek als 

assessoren een structuur af om het assessment uit te voeren. Bijvoorbeeld: de 1e assessor 

leidt het gesprek, de 2e assessor notuleert. Of bij het verdelen van de competenties: wanneer 

de ene assessor de competentie bevraagt, notuleert de ander en vice versa. 

 

- Nadat het assessment-gesprek heeft plaatsgevonden, vragen de assessoren de student om 

even uit het gesprek te gaan door de verbinding te verbreken. De assessoren beoordelen het 

assessment. Bepaal de beoordeling en feedback. Voeg dit toe aan het beoordelingsformulier.  

 

- Zodra de assessoren klaar zijn met de beoordeling van het assessment, voegt de eerste 

assessor de student opnieuw toe aan het groepsgesprek. De assessoren geven vervolgens de 

beoordeling en daarna de feedback.  

 

- Het ingevulde beoordelingsformulier wordt vervolgens op de gebruikelijke wijze geüpload.  

 

 

Tips bij een online assessment  

• Zorg voor opgeladen apparatuur of leg de apparatuur aan de oplader.  

• Gebruik een headset.  

• Zet jezelf op mute wanneer je niet spreekt en op unmute wanneer je gaat spreken.  

• Als de verbinding met beeld én geluid geen stand houdt, wordt het assessment beëindigd en 

op een later moment ingehaald.  

 

Tot slot  

Gebruik dit protocol voor de uitvoer van de online assessments.  

Bij twijfel, vragen en/ of opmerkingen graag contact opnemen met de coördinatoren Stijn van 

Duijkeren (EM) of Martine Heemskerk (COM).  

 

Succes en veel plezier met de uitvoer van de online assessments 


