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-

Om deel te kunnen nemen aan het assessment moet je aangemeld zijn via Onstage én Osiris. Het
aanmelden via Onstage gaat per periode, kijk in het overzicht van de assessmentweken welke
deadlines hieraan verbonden zijn. Aanmelden in Osiris kan continue.

-

Je hebt twee kansen per studiejaar. Besluit je toch geen assessment te gaan doen in de
desbetreffende week, meld je dan vóór de deadline af via assessmentbureau.archimedes@hu.nl.

-

Alleen in speciale gevallen kun je uitzondering aanvragen om op één specifieke datum geen
assessment te doen. Deze speciale gevallen zijn: eigen bruiloft, overlijden in eerste graad en
eigen ziekenhuisopname. Het verzoekschrift moet onderbouwd worden met bewijs en ingediend
worden vóór de deadline bij assessmentbureau.archimedes@hu.nl. Overige verzoeken worden
niet in behandeling genomen.

-

De Osirislijst moet voldoen aan de voorwaarden op het moment van de deadline. Deelname is
anders niet mogelijk. Is jouw Osirislijst niet compleet (uitgezonderd de landelijke kennistoets) of
staan studiepunten onjuist vermeld op de lijst (bijv. bij overig) dien dan een online verzoek is bij
de examencommissie via HUKAS.

-

Het portfolio, bijbehorende bewijsstukken, filmfragmenten en het statusformulieren moeten
vóór de deadline geüpload zijn in jouw Onstage dossier. Lees de handleiding van het assessment
voor gedetailleerde informatie. Heb je de deadline niet gehaald maar jezelf ook niet afgemeld
dan wordt er een Niet Aanwezig afgetekend in Osiris en ben je een toets kans kwijt.

-

Zonder ondertekend statusformulier kun je niet deelnemen aan het assessment. Maak hierover
dus duidelijke afspraken met je begeleider

-

Mocht voor, tijdens of na het assessment blijken dat je toch niet voldoet aan de ingangseis dan
wordt het assessment in samenspraak met de examencommissie geannuleerd of ongeldig
verklaard.

-

Je krijgt uiterlijk de week voorafgaand aan de assessmentweek op maandag te horen wanneer je
bent ingedeeld, deze informatie wordt gedeeld via de HU-mail, controleer dus je mail.

-

Het assessment duurt een dagdeel en wordt afgenomen via Ms Teams. Lees de handleiding voor
gedetailleerde informatie. De assessments worden afgenomen op maandag t/m vrijdag.

-

In uitzonderlijke gevallen wordt een assessment geannuleerd en/of verzet naar een ander
moment, tijdstip of week. Dit kan tot op het allerlaatste moment gebeuren. Vanzelfsprekend
wordt dit tot het minimum beperkt. Alle communicatie verloopt via de HU-mail, controleer dus je
mail.

-

Gedurende het onderwijsjaar kunnen er wijzigingen ontstaan in de procedure,
assessmentweken, deadlines etc. Kijk dus altijd voor de actuele informatie op:
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/lerarenopleidingen-voltijd-endeeltijd-instituut-archimedes-startbekwaam-en-master/

-

Vragen? Neem contact op met het assessmentbureau: assessmentbureau.archimedes@hu.nl

