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Aanbod professionalisering voor assessoren 2022-2023 
Bureau Assessment & Validering 
 

 
 

Dit document geeft een overzicht van mogelijkheden voor certificering, vervolgtrainingen en workshops voor assessoren 
van Instituut Archimedes. Op de laatste pagina vind je alle data. 

Deze trainingen worden georganiseerd door Bureau Assessment & Validering, onderdeel van Instituut Archimedes. Naast 
dit aanbod bieden we incompanytrainingen op het gebied van assessments die in overleg met de betreffende school of 
opleiding op maat worden ingevuld. Mocht je interesse hebben in de basistraining voor assessoren of een 
incompanytraining, mail dan naar assessmentbureau.fe@hu.nl 

 

Inleiding 

Om de kwaliteit van de assessments te kunnen waarborgen werkt Instituut Archimedes met gecertificeerde assessoren. 
Alle assessoren volgen een basistraining die wordt afgerond met een certificering, waarmee je ten minste het assessment 
startbekwaam mag afnemen.  

Gecertificeerde assessoren worden geacht hun bekwaamheid te onderhouden door regelmatig een assessment af te 
nemen en tenminste één keer per studiejaar deel te nemen aan een professionaliseringsactiviteit voor assessoren. Er is 
hiervoor een wisselend aanbod met onder andere een blended opfriscursus.  

Alle trainingen worden gegeven aan interne- en veldassessoren, zo veel mogelijk in gemengde groepen. 

Aspirant assessor:  heeft de basistraining gevolgd, maar is nog niet gecertificeerd. Mag maximaal 2 jaar als  
basisassessor ingezet worden om ervaring op te doen. Als de aspirant assessor na 2 jaar nog niet 
gecertificeerd is vervalt de status van aspirant assessor. 

Basisassessor: is gecertificeerd als basisassessor (heeft daartoe in een peerassessment de bekwaamheid als 
basisassessor aangetoond). Kan ingezet worden voor het assessment startbekwaam en als diegene 
ervaring heeft met/in het betreffende werkveld ook voor de assessments PDG en groepsleerkracht 
vmbo. Na deelname aan de vervolgtraining masters kan een basisassessor ook worden ingezet voor 
het assessment masters.  

Zijinstroomassessor:  is gecertificeerd als basisassessor en heeft de training assessor zijinstroom gevolgd. Kan als 
basisassessor ingezet worden en daarnaast bij zij-instroomassessments (geschiktheidsonderzoek en 
bekwaamheids-onderzoek). 

Expertassessor: is gecertificeerd als expertassessor (heeft daartoe in een assessment bij een andere hogeschool de 
bekwaamheid als expertbasisassessor aangetoond). Kan ingezet worden voor alle type assessments 
en daarnaast gevraagd worden complexe assessments af te nemen, nieuwe assessoren te coachen 
en/of een rol te spelen in het trainen van assessoren.   

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 de 
status als assessor. Dat geldt ook als de assessor niet meer als lerarenopleider werkzaam is bij Instituut Archimedes 
(instituutsassessoren) of de laatste drie studiejaren helemaal niet meer in het onderwijs werkzaam is geweest (voor 
veldassessoren). 

Voorwaarde voor het volgen van een training uit het hieronder beschreven aanbod is dat je de basistraining al hebt 
gevolgd. Kosten: geen, tenzij anders vermeld. 

mailto:assessmentbureau.fe@hu.nl
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Overzicht professionaliseringsactiviteiten 2022-2023 
 

Certificeringsbijeenkomsten met voorbereidende werksessie 
Na afronden van de basistraining mag je maximaal twee jaar worden ingezet als aspirant-assessor om ervaring op te doen. 
Je dient je binnen die twee jaar te laten certificeren om blijvend ingezet te kunnen worden. Daartoe stel je een 
assessorendossier samen, waarin je je eigen ontwikkeling en bekwaamheid als assessor beschrijft en neem je deel aan een 
certificeringsbijeenkomst.  

Tijdens de certificeringsbijeenkomst word je zelf in een peerassessment beoordeeld op de assessorencompetenties én 
beoordeel jij jouw collega-assessoren uit de peergroep. Het beoordelen gebeurt op basis van jouw assessorendossier en 
een CGI.  
 
Voorafgaand aan de certificering kan je deelnemen aan een (facultatieve) werksessie. Tijdens deze werksessie zal één van 
de assessorentrainers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over je dossier, kan je overleggen/sparren met andere 
assessoren en kan je ter plekke werken aan je dossier.  
 
Voor preciezere informatie: zie “Procedure certificering als assessor”, die je na aanmelding ontvangt. 
 

Data certificering bijeenkomsten Opgeven kan tot Deadline 
inleveren dossier 

Dossier sturen naar 

• maandag 7 november 2022 
16:00-20:30 uur 

10-10-2022 17-10-2022 assessmentbureau.FE@hu.nl 

• donderdag 29 juni 2023 
13:00-17:00 uur 

1-6-2023 8-6-2023 assessmentbureau.FE@hu.nl 

 
De werksessiebijeenkomsten vinden plaats op: 
• maandag 3 oktober 2022, 16:00-20:30 uur 
• donderdag 1 juni 2023, 13:00-17:00 uur 
De deadline voor aanmelden voor de werksessie is twee weken voor aanvang van de bijeenkomst. 
 

Je kan je opgeven via Aanmeldingen trainingen/workshops 2022-2023 

 

Vervolgtraining masters 
In de vervolgtraining masters leer je werken met het beoordelingskader voor de masters. Na deelname kun je ook worden 
ingezet voor het assessment masters. 
 
De vervolgtraining masters gaat in op:  
o de bekwaamheidseisen op niveau masters en de verschillen met het bachelor niveau  
o gebruiken van de assessment-instrumenten bij de specifieke doelgroep masters  
o doorlopende lijn bachelor - masters   
 
Je kunt deze training combineren met de basistraining, maar ook op een later moment volgen. Voorwaarde voor 
deelname is dat je zelf eerstegraadsbevoegd bent en lesgeeft in het eerstegraadsgebied of als lerarenopleider studenten 
masters opleidt of begeleidt.  
 
  

https://forms.office.com/r/juW0wQgRAd
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Assessor master 
Doelgroep: aspirant/ gecertificeerd basisassessor + zelf  bevoegd en werkzaam of opleidend voor het 

eerstegraadsgebied  
Wanneer:  twee bijeenkomsten: dinsdag 7 maart 2023 en 14 maart 2023 
Tijdstip: 13:00-17:00  uur  
Locatie: Hogeschool Utrecht of via MS Teams 
Aanmelden via:  Aanmeldingen trainingen/workshops 2022-2023 
Deadline inschrijven: Twee weken voor aanvang bijeenkomst 
 
 

Training assessor zij-instroom en studiedag voor zij-instroom assessoren 
 
Als assessor zij-instroom breng je samen met een medeassessor in een geschiktheidsonderzoek (intakeassessment) in 
kaart welke bekwaamheden een kandidaat voor aanvang van de opleiding al bezit, op welk niveau deze de vakinhoud 
beheerst en over welke pedagogisch-didactische kennis deze al beschikt. Op basis van de rapportage van dit assessment 
wordt er een voor de kandidaat passend persoonlijk scholingsplan opgesteld.  
 
Als assessor zij-instroom heb je, naast je bekwaamheid als basisassessor, kennis nodig van de assessmentprocedure, de 
assessmentinstrumenten en het beoordelingskader van het geschiktheidsonderzoek. Ook moet je in staat zijn elders 
verworven bekwaamheid (getoond middels bewijsmateriaal dat niet in de context van een opleiding is verkregen) te 
valideren. Zij-instroomassessoren kunnen zowel worden ingezet voor het afnemen van het geschiktheidsonderzoek dat zij-
instromers voor aanvang van hun opleiding doen, als voor het bekwaamheidsonderzoek waarmee ze hun opleiding 
afronden. 
 
In de training worden basisassessoren in twee dagdelen opgeleid tot zij-instroom assessor.  
Voor zij-instroom assessoren die de training al hebben doorlopen is er in april een studiedag. 
 
Assessor zij-instroom 
Doelgroep:    Gecertificeerd basisassessor  
Wanneer:  twee bijeenkomsten: dinsdag 27 september 2022 en dinsdag 11 oktober 2022 
Tijdstip: 14:00 tot 18:00 uur 
Locatie: Hogeschool Utrecht of via MS Teams 
Aanmelden via:  Aanmeldingen trainingen/workshops 2022-2023 
Deadline inschrijven: Twee weken voor aanvang bijeenkomst 
 
 
Studiedag zij-instroom assessoren 
Doelgroep: Assessoren zij-instroom    
Wanneer:  dinsdag 28 maart 2023 
Tijdstip: 15:30-19:30 uur  
Locatie: Hogeschool Utrecht 
Aanmelden via:  Aanmeldingen trainingen/workshops 2022-2023 
Deadline inschrijven: Twee weken voor aanvang bijeenkomst 
 
 

  

https://forms.office.com/r/juW0wQgRAd
https://forms.office.com/r/juW0wQgRAd
https://forms.office.com/r/juW0wQgRAd
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Workshops en Kalibreersessie 
 
Tijdens dit studiejaar worden verschillende themaworkshops, een kalibreersessie en een opfriscursus aangeboden. 
 
Assessor beoordelen op bekwaamheidseisen 
Deze training wordt dit studiejaar nog twee keer aangeboden en is voor assessoren die nog niet hebben gewerkt met de 
nieuwe bekwaamheidseisen (de opvolger van de ‘oude’ sbl-competenties). Vanaf dit studiejaar zal elke assessor hiermee 
te maken krijgen, dus het is zaak je op te geven als je deze workshop in voorgaande jaren nog niet hebt gevolgd! 
 
Doelgroep: Alle assessoren die nog niet hebben gewerkt met de nieuwe bekwaamheidseisen 
Wanneer: -       woensdag 16 november 2022, van 13:00-17:00 uur  
 OF 

- maandag 24 april 2023, van 16:00-20:30 uur 
Locatie: Hogeschool Utrecht of via MS Teams 
Aanmelden via:  Aanmeldingen trainingen/workshops 2022-2023 
Deadline inschrijven: Twee weken voor aanvang bijeenkomst 
 
 
Kalibreersessie 
In deze kalibreersessie beoordelen we in duo’s dezelfde kandidaat, waarna we in een grotere groep de resultaten 
uitwisselen en verschillen bespreken. Zo stemmen we onze interpretatie van de beoordelingscriteria en de manier waarop 
we de bewijsstukken van kandidaten waarderen en onderling wegen onderling af en kunnen we daar zo nodig 
aanvullende afspraken over maken.  
 
Hiermee werken we aan de intersubjectieve overeenstemming, die van groot belang is voor de kwaliteit van de 
beoordeling. Daarnaast zal het je helpen je als assessor zekerder te gaan voelen m.b.t. het beoordelen. 
 
Afhankelijk van de samenstelling van de groep gaan we werken met materiaal van een kandidaat startbekwaam, masters, 
PDG, etc.  
 
Doelgroep: Alle assessoren 
Wanneer:  woensdag 14 december 2022 
Tijdstip: 13:00-17:00 uur  
Locatie: Hogeschool Utrecht of via MS Teams 
Aanmelden via:  Aanmeldingen trainingen/workshops 2022-2023 
 Deadline inschrijven: Twee weken voor aanvang bijeenkomst 
 
 
Workshop, samenwerking assessoren 
Een van de succesfactoren voor een assessment is een goede samenwerking tussen beide assessoren. Voor de kwaliteit 
van de intersubjectieve overeenstemming is deze zelfs essentieel. Maar hoe ziet een goede samenwerking er uit? Wat en 
hoe stem je af met je mede assessor? Hoe neem je je (professionele) ruimte in en hoe communiceer je daarover? 
 
Vaak gaat de samenwerking 'goed' of 'naar wens', maar niet altijd. Dan zijn belangrijke vragen:  

• Hoe zorg ik dat onze voorbespreking effectief is? 
• Hoe kan ik controleren of we het echt samen eens zijn? 
• Hoe kan ik mijn mede-assessor op het juiste spoor zetten zonder de sfeer nadelig te beïnvloeden? 
• Hoe zorg ik dat ik ruimte krijg voor mijn inbreng en mijn eigen mening bij een dominante mede-assessor? 

 
In deze workshop verkennen we mogelijkheden om de onderlinge samenwerking (nog) beter gestalte te geven. We 
gebruiken hierbij jullie eigen inbreng en ervaringen. 
 
 
 

https://forms.office.com/r/juW0wQgRAd
https://forms.office.com/r/juW0wQgRAd
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Doelgroep: Alle assessoren 
Wanneer:  donderdag 11 mei 2023 
Tijdstip: 13:00-17:00 uur  
Locatie: Hogeschool Utrecht 
Aanmelden via:  Aanmeldingen trainingen/workshops 2022-2023 
Deadline inschrijven: Twee weken voor aanvang bijeenkomst 
 
 
Opfriscursus voor assessoren -  blended  
Is het lang geleden dat je de assessorentraining hebt gevolgd en wil je je kennis opfrissen? Heb je behoefte aan meer 
verdieping? Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: de assessmentdriehoek, turbovragen, een oordeel 
vastleggen, beoordelaarseffecten en effectieve feedback. Deze opfriscursus bestaat uit twee bijeenkomsten met daar 
tussenin zo’n 8 uur aan zelfstudie in een digitale leeromgeving.  
 
Let op: Bij deze opfriscursus hoort een digitale leeromgeving met een licentie. Deze licentie wordt door ons ingekocht en 
betaald. Bij annulering van de workshop door de deelnemer (na het verstrijken van de deadline) zijn we genoodzaakt om 
de kosten van deze licentie bij de deelnemer in rekening te brengen (€110,-).  
 
Doelgroep: Alle assessoren 
Wanneer:  maandag 21 november 2022, van 16:00-17.00 uur 
 maandag 23 januari 2023, van 16:00-20.30 uur 
Locatie: Hogeschool Utrecht of via MS Teams 
Aanmelden via:  Aanmeldingen trainingen/workshops 2022-2023 
 Deadline inschrijven: Twee weken voor aanvang bijeenkomst 
 
 
Vooraankondiging: Landelijke assessoren professionalisering dag 
In april 2023 wordt de landelijke assessoren professionalisering dag georganiseerd. Deze dag is voor assessoren (intern en 
veld), verbonden aan alle hogescholen in Nederland. De precieze datum en het programma zullen later aan alle 
assessoren worden verstuurd. 
 
 

Certificering als expertassessor 
 
Assessoren met veel ervaring met verschillende soorten assessments die het leuk vinden om ingezet te gaan worden bij 
complexe assessments (bijvoorbeeld bij student met een beperking, een aangepaste assessmentprocedure n.a.v. een 
gegrond verklaarde klacht van de examencommissie of andere vorm van ‘assessment op maat’) en/of om collega 
assessoren te gaan trainen of begeleiden kunnen opgaan voor een certificering als expertassessor.  
 
Tijdens deze certificeringsprocedure relateer je je ontwikkeling en functioneren als assessor aan het competentieprofiel 
van een assessor op expertniveau, waarna je in een assessment expert-assessor wordt beoordeeld door twee expert-
assessoren van een andere hogeschool. Bij positief resultaat ontvang je een landelijk geldige certificering expert-assessor. 
 
 
Certificering assessor zij-instroom  
Doelgroep: Zeer ervaren assessoren met ambitie om complexe assessments af te nemen en/of andere 

assessoren begeleiden en/of trainen 
Wanneer:  Op afspraak 
Meer informatie: assessmentbureau.fe@hu.nl 
 

https://forms.office.com/r/juW0wQgRAd
https://forms.office.com/r/juW0wQgRAd
mailto:assessmentbureau.fe@hu.nl
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Kalender 2022-2023  
 
activiteit datum tijdstip_start tijdstip_eind Trainer 

Assessor zij-instroom 1/2 dinsdag 27 september 2022 14:00 18:00 Chrisma Immens 

Assessor werksessie X maandag 3 oktober 2022 16:00 20:30 Regula Rexwinkel 

Assessor zij-instroom 2/2 dinsdag 11 oktober 2022 14:00 18:00 Chrisma Immens 

Assessor certificering X maandag 7 november 2022 16:00 20:30 Regula Rexwinkel 

Assessoren beoordelen op 
bekwaamheidseisen 

woensdag 16 november 2022 13:00 17:00 Hannah Wielenga 

Assessor, opfriscursus 1/2 maandag 21 november 2022 16:00 17:00 Hannah Wielenga 

Assessor, kalibreersessie woensdag 14 december 2022 13:00 17:00 Chrisma Immens 

Assessor basis B (di mid) 1/4 dinsdag 17 januari 2023 13:00 17:00 Regula Rexwinkel 

Assessor, opfriscursus 2/2 maandag 23 januari 2023 16:00 20:30 Hannah Wielenga 

Assessor basis A (ma av) 2/4 maandag 6 februari 2023 16:00 20:30 Herry in den Bosch 

Assessor basis B (di mid) 2/4 dinsdag 7 februari 2023 13:00 17:00 Regula Rexwinkel 

Assessor basis A (ma av) 3/4 maandag 20 februari 2023 16:00 20:30 Herry in den Bosch 

Assessor basis B (di mid) 3/4 dinsdag 21 februari 2023 13:00 17:00 Regula Rexwinkel 

Assessor master 1/2 dinsdag 7 maart 2023 13:00 17:00 Jenny du Plessis 

Assessor basis A (ma av) 4/4 maandag 13 maart 2023 16:00 20:30 Herry in den Bosch 

Assessor basis B (di mid) 4/4 dinsdag 14 maart 2023 13:00 17:00 Regula Rexwinkel 

Assessor master 2/2 dinsdag 14 maart 2023 13:00 17:00 Jenny du Plessis 

Studiedag zij-instoom-assessoren  dinsdag 28 maart 2023 15:30 19:30 Hannah en Chrisma 

Assessoren beoordelen op 
bekwaamheidseisen 

maandag 24 april 2023 16:00 20:30 Hannah Wielenga 

Workshop, samenwerking assessoren donderdag 11 mei 2023 13:00 17:00 Chrisma Immens 

Assessor werksessie Y donderdag 1 juni 2023 13:00 17:00 Chrisma Immens 

Assessor certificering Y donderdag 29 juni 2023 13:00 17:00 Chrisma Immens 

 
Meer informatie over de basistraining voor assessoren? Neem contact op met Bureau Assessment & Validering 
(assessmentbureau.fe@hu.nl). 
 
Inschrijven via: Aanmeldingen trainingen/workshops 2022-2023 
 
 
Deze informatie is ook terug te vinden op HU Samen Opleiden 

https://forms.office.com/r/juW0wQgRAd
https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/assessorentrainingen/
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