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Beste collega, 
 
Inleiding:  
 
Je ontvangt dit bericht omdat we jou - lerarenopleider of studentenbegeleider op een 
opleidingsschool - willen vragen of je interesse hebt om deel te nemen aan de 
assessorentraining van Instituut Archimedes. 
 
Deze training leidt je op tot gecertificeerd assessor, waarna je ingezet kunt worden bij de 
opleidingsassessments van Instituut Archimedes (startbekwaam en mogelijk ook masters, PDG 
of groepsleerkracht vmbo). Op den duur zou inzet bij een lerarenopleiding van de andere 
Hogescholen ook tot de mogelijkheid kunnen behoren. 
Deze assessorentraining is ontwikkeld door samenwerking van acht hogescholen op het gebied 
van assessments (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Windesheim, Fontys, 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, In Holland, Driestar en Hogeschool Utrecht). 
 
NB1: Het aantal assessoren dat we kunnen trainen is beperkt. Collega’s die assessments uit 

kunnen voeren voor de exacte vakken, aardrijkskunde, Nederlands, Duits, Frans of 
Spaans óf voor de masteropleidingen krijgen voorrang. Voorwaarden voor het afnemen 
van assessments master zijn dat je zelf een eerstegraads bevoegdheid hebt in het 
schoolvak van een van onze masteropleidingen (aardrijkskunde, biologie, Duits, Frans, 
Engels, natuurkunde, Nederlands, scheikunde en wiskunde), dat je zelf werkzaam bent in 
het eerstegraads gebied en dat je een extra trainingsdagdeel volgt.  

 
Wat levert de assessorentraining je op: 
 
Voor Instituut Archimedes ben je als assessor van grote waarde. Onze studenten kunnen door 
jouw inzet afstuderen middels een toetsvorm (assessment) passend bij het competentiegericht 
opleiden. Daarnaast heeft het volgen van de training en het werk als assessor ook voor jezelf 
voordelen. 
De belangrijkste punten: 

1. Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de lerarenopleiding en levert een 
bijdrage aan het samenopleiden (door lerarenopleiding en opleidingsscholen) door 
samen studenten te beoordelen. 

2. Je draagt bij aan de kwaliteitsbewaking en het niveau van onze toekomstige 
docenten/collega’s. 

3. Je profileert je als professional. 
4. Door het oefenen met gesprekstechnieken tijdens de training en assessments kun je 

ook op je werk zorgen voor meer diepgang in de gesprekken met je leerlingen. 
5. Door de training krijg je breder inzicht in hoe je stagiaires of beginnende collega’s op je 

school kunt begeleiden 
6. Je krijgt zicht op hoe je een portfolio moet schrijven en de eisen die hieraan gesteld 

worden. Bij het maken van je eigen bekwaamheidsdossier of bij het begeleiden van 
studenten een prettige bijkomstigheid . 

7. Een assessment afnemen is een grote uitdaging en geeft tevens veel voldoening. Door 
de juiste vraagstelling, de juiste houding en de juiste benadering help je de student een 
goed beeld van zichzelf neer te zetten. 
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Achtergrondinformatie: 
 
Alle lerarenopleidingen van Instituut Archimedes zijn competentiegericht. De 
competentieontwikkeling van de studenten wordt getoetst in assessments, waarbij studenten 
aantonen dat ze beschikken over de docentcompetenties (vastgelegd in bekwaamheidseisen in 
de wet BIO), op het niveau dat past bij het afronden van de lerarenopleiding. 
 
Er zijn twee soorten opleidingsassessments: Startbekwaam en Masters. Daarnaast zijn er ook 
assessments voor studenten die een apart scholingstraject hebben gedaan: PDG en 
Groepsleerkracht vmbo. Voor deze laatste twee kun je ingezet worden als je zelf werkzaam 
bent in het mbo resp. het vmbo. Om ingezet te worden bij de assessments masters, heb je wel 
een aanvullende training nodig. Deze kan parallel aan de basistraining worden gevolgd (zie 
verder in de tekst bij de beschrijving van het trainingstraject). 
 

Soort Assessment Fase Doel 

Startbekwaam voor alle 
bachelor studenten 

afsluiting van de 
bacheloropleiding 

kwalificerend (bevoegdheid 
tweedegraads 

Masters  afsluiting van de 
masteropleiding 

kwalificerend (bevoegdheid 
eerstegraads) 

PDG voor deelnemers aan 
een PDG-traject voor het mbo 

afsluiting van het 
PDG-traject kwalificerend (certificaat PDG) 

Groepsleerkracht vmbo voor 
deelnemers aan het daartoe 
opleidende opscholingstraject 

afsluiting van het 
opscholingstraject 
Groepsleerkracht 
vmbo 

kwalificerend (certificaat 
groepsleerkracht vmbo) 

 
De assessments worden afgenomen door twee gecertificeerde assessoren: een veldassessor 
van een (opleidings)school en een opleidingsassessor van Instituut Archimedes. 
 
Aspirant assessor: heeft de basistraining gevolgd, maar is nog niet gecertificeerd. Mag 

maximaal twee jaar als basisassessor ingezet worden om ervaring op te 
doen. Als hij/zij na twee jaar nog niet  gecertificeerd is vervalt de status 
van aspirant assessor. 

Basisassessor: is gecertificeerd als basisassessor (heeft daartoe in een peerassessment 
zijn bekwaamheid als basisassessor aangetoond). Kan ingezet worden 
voor het assessment startbekwaam en mogelijk ook voor de assessments 
PDG, masters, groepsleerkracht vmbo.  

Onderhoud bekwaamheid: Als een assessor gedurende de laatste twee studiejaren geen enkel 
assessment heeft afgenomen en niet heeft deelgenomen aan tenminste één 
professionaliserings-activiteit voor assessoren, dan vervalt zijn/haar status als assessor. Dat 
geldt ook als de assessor de laatste drie studiejaren niet meer in het onderwijs werkzaam is 
geweest. 
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Beschrijving van het trainingstraject: 

Het basistrainingstraject omvat vijf dagdelen, de mastervervolgtraining 
twee. Als je ze in het zelfde jaar/periode volgt is het totaal aantal 
dagdelen een minder omdat je een van de bijeenkomsten dan voor 
bachelor en master tegelijk kunt volgen. Je volgt dan in totaal zes in 
plaats van zeven bijeenkomsten (inclusief certificering).  
 
Tijdens de basistraining komen o.a. onderstaande onderwerpen aan 
bod: 

- doelstelling en kenmerken van assessments  
- assessorencompetenties en bekwaamheidseisen 
- inzicht in type vragen en effect daarvan 
- STARR en WACKER methode 
- het relateren aan de bekwaamheden van de kandidaat aan de 

bekwaamheidseisen voor docenten 
- bewijskracht waarderen 
- gespreksvaardigheden en technieken voor criteriumgericht interview  
- in intersubjectief overleg met een medeassessor een holistische beoordeling 

geven 
- mondeling en schriftelijk rapporteren van de beoordeling en een 

doorgroeiadvies  
 

Tijdens de mastervervolgtraining ga je in op: 
- de bekwaamheidseisen op niveau masters en de verschillen met het bachelor 

niveau 
- gebruiken van de assessment-instrumenten bij de specifieke doelgroep masters 
- doorlopende lijn bachelor - masters  

 
De vijfde bijeenkomst (certificeringsbijeenkomst) staat in het teken van je certificering als 
assessor. Voor deze certificering stel je een assessorendossier samen, waarin je je eigen 
ontwikkeling als assessor beschrijft. 
 
 
Wat wordt er van je verwacht: 
 

1. Deelname aan alle bijeenkomsten. 
2. Afronding van het basistraject binnen twee jaar middels een assessorendossier en 

deelname aan een peerassessment tijdens de certificeringsbijeenkomst. Bij voldoende 
resultaat ontvangt je een certificaat. 

3. Jaarlijks deelname aan één van de intervisie bijeenkomsten of workshops om de 
geldigheid van je certificaat te behouden.  

4. Het uitvoeren van minimaal twee assessments per jaar. Meer mag natuurlijk altijd. Voor 
iedere assessmentronde krijg je een oproep om je beschikbaarheid als assessor op te 
geven. Je hoeft hier niet iedere ronde gehoor aan te geven.  
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Tijdsinvestering: 
 
De tijdsinvestering die het basistrainingstraject van je vraagt is vier uur per dagdeel 
(bijeenkomsten) plus een voorbereidingstijd van ongeveer één tot twee uur per bijeenkomst. Dit 
is exclusief het uitvoeren van de minimaal twee assessments in de periode tussen de training 
en de certificering en exclusief het werken aan je assessorendossier. 
 

Overig: 

 De training zelf is gratis. Een deel van of zelfs alle bijeenkomsten zal via MS Teams 
(online) plaatsvinden, afhankelijk van de dan geldende maatregelen.   

 Tijdens de training maken we gebruik van een boek, dit kost ong. € 44,00 en is voor 
eigen rekening (of op die van je school) te bestellen, bv. bij BOL 
http://www.bol.com/nl/p/aan-de-slag-met-assessment/1001004011419196/. Het overige 
materiaal dat tijdens de training gebruikt wordt is gratis. 

 De evt. reiskosten tijdens de training zijn voor eigen rekening.  

 Voor het afnemen van assessments ontvang je een onkostenvergoeding (€ 65) en 
indien van toepassing een reiskostenvergoeding. 

 
We hopen op jouw enthousiasme en een prettige samenwerking. We zien je graag tijdens de 
assessorentraining. Voor meer informatie of met vragen kun je terecht bij 
assessmentbureau.fe@hu.nl  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ans Visee, Lonny van Asperen, Hannah Wielenga, Peter Wildschut en Chrisma Immens 
(Bureau Assessment & Validering) 
Sacha Tippel, Herry In den Bosch en Jenny du Plessis (assessorentrainers) 
 
 
 
Utrecht, juni 2021  

http://www.bol.com/nl/p/aan-de-slag-met-assessment/1001004011419196/
mailto:assessmentbureau.fe@hu.nl
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Data en inschrijving assessorentrainingen 2021-2022   
  
De basistraining wordt op verschillende dagdelen aangeboden. Je schrijft je in voor deelname 
aan één van de trainingen, maar het is evt. mogelijk een dagdeel te volgen bij een andere groep 
als je op een keer verhinderd zou zijn.  
 
Je kunt je voor alle onderstaande trainingen inschrijven via:  

Aanmeldingen trainingen/ workshops 2021-2022 * 

NB: Als je je voor een van de basistrainingen of de mastervervolgtraining opgeeft, geef je dan 
niet tegelijk op voor een certificeringsbijeenkomst. Daar kun je nl. pas aan deelnemen als je 
de training volledig hebt afgerond en voldoende ervaring als assessor hebt opgedaan. Dat 
zal pas volgend schooljaar zo zijn. 

 
Basistraining groep A: Maandag van 13:00-17:00 uur, trainer Herry in den Bosch 
Deadline inschrijven: 1 december 2021 
Bijeenkomst 1: maandag 10 januari 2022 
Bijeenkomst 2: maandag 24 januari 2022 
Bijeenkomst 3: maandag 7 februari 2022 
Bijeenkomst 4: maandag 7 maart 2022 

 
 
Basistraining groep B: Donderdag van 16:00-20:30 uur, trainer Sacha Tippel 
Deadline inschrijven: 1 december 2021 
Bijeenkomst 1: donderdag 13 januari 2022 
Bijeenkomst 2: donderdag 27 januari 2022 
Bijeenkomst 3: donderdag 10 februari 2022 
Bijeenkomst 4: donderdag 10 maart 2022 

 
 
Master (vervolgtraining): Maandag van 16:00 tot 20:30 uur, trainer: Jenny du Plessis 
(Deadline inschrijven: 31 januari 2022) 
Bijeenkomst 1: maandag 14 februari 2022 
Bijeenkomst 2: maandag 7 maart 2022 

 
Alle trainingen zijn Nederlandstalig. 
 
* Uitgeschreven: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CSmTmFqaGE2s5HI2tbXhHUhrUy3kwjlEl973vWq6siFURUt
XMjlXNFE4SVJKOVdZWDJIQkxURVFLRC4u 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CSmTmFqaGE2s5HI2tbXhHUhrUy3kwjlEl973vWq6siFURUtXMjlXNFE4SVJKOVdZWDJIQkxURVFLRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CSmTmFqaGE2s5HI2tbXhHUhrUy3kwjlEl973vWq6siFURUtXMjlXNFE4SVJKOVdZWDJIQkxURVFLRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CSmTmFqaGE2s5HI2tbXhHUhrUy3kwjlEl973vWq6siFURUtXMjlXNFE4SVJKOVdZWDJIQkxURVFLRC4u

