
TRAINING / CERTIFICERING doelgroep

aantal 
bijeen-

komsten

duur 
bijeen-

komsten
tijdsinvestering 

deelnemers datum tijd trainer(s)
min. aantal 
deelnemers

BASIS

Assessor basis A (ma.avond) toekomstige assessoren startbekwaam IA 4 4 uur 50

ma. 16 jan
ma. 6 feb
ma. 20 feb
ma. 13 maart 16.00-20:30 uur Herry 8

Assessor basis B (di.middag) toekomstige assessoren startbekwaam IA 4 4 uur 50

di. 17 jan
di. 7 feb
di. 21 feb
di. 14 maart 13.00-17.00 uur Regula 8

Assessor werksessie + certificering basis X (ma.avond) aspirant assessoren startbekwaam IA 2 4 uur
opgenomen in 

trainingstijd
ma. 3 okt (werk)
ma. 7 nov. 16:00-20:30 uur Regula 3

Assessor werksessie + certificering basis Y (do. middag) 
aspirant assessoren startbekwaam IA 2 4 uur

opgenomen in 
trainingstijd

do. 1 juni (werk)
do. 29 juni 13:00-17:00 uur Chrisma 3

VERVOLG

Assessor master (di.middag)
aspirant assessoren master 
(al getraind basis) 2 4 uur 10

di. 7 maart
di. 14 maart 13.00-17.00 uur Jenny 8

Assessor beoordelen op bekwaamheidseisen 

assessoren die voor het eerst gaan beoordelen op 
bekwaamheidseisen (nieuw voor masters)
(al getraind basis) 1 4 uur 5 wo. 16 nov 13.00-17.00 uur Hannah 6

idem 1 4 uur ma. 24 april 16:00-20:30 Hannah 6
ZIJINSTROOM

Assessor zij-instroom
toekomstige assessoren zij-instroom
(al gecertificeerd basis) 2 4 uur 40

di. 27 sept.
di. 11 okt. 14.00-18.00 uur Chrisma 6

Assessor certificering expert
(op afspraak)

aspirant expertassessoren 
(al gecertificeerd basis) 1 op afspraak

opgenomen in 
trainingstijd op afspraak Hogeschool Rotterdam

Studiedag zijinstroomassessoren 
assessoren zij-insroom
(al gecertificeerd basis) 1 4 uur 4 di. 28 maart 15.30-19.30 uur Hannah + Chrisma

DOORLOPENDE PROFESSIONALISERING
Assessor, kalibreersessie alle getrainde assessoren 1 4 uur 4 wo. 14 dec. 13.00-17.00 uur Chrisma 6
Workshop, samenwerking assessoren alle getrainde assessoren 1 4 uur 4 do. 11 mei 13:00-17:00 uur Chrisma 6

Assessor, opfriscursus blended
lang geleden getrainde 
assessoren 2 4 uur 20

ma. 21 nov.
ma. 23 jan.

16.00-17.00 uur (1) en 
16.00-20.30 uur(2) Hannah 6

Aanmelden training/workshop 2022/2023 Instituut Archimedes
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