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Eisen m.b.t. de certificeringsbijeenkomst  
 
 
Neem zelf minimaal twee assessments af via Bureau Assessments (Startbekwaam, Masters, PDG 
en/of Groepsleerkracht vmbo). Maak daarna je dossier compleet.  
 
Je dossier dien je uiterlijk 3 weken voor de certificeringsbijeenkomst in te leveren bij 
assessmentbureau.fe@hu.nl (per mail via WeTransfer of Surffilesender). Het dossier wordt door de 
trainer gecontroleerd op compleetheid. 
 
1. Voordat je zelf assessments gaat afnemen: 
 Formuleer enkele feedbackvragen die je aan je mede-assessor(en) kunt stellen.  

Tip: Laat je medeassessor voor de start van het assessment weten welke feedback je na 
afloop wilt ontvangen. Eventueel kun je het feedbackformulier voor assessoren gebruiken. 

 
2. Bij en na het afnemen van een assessment: 

- Schrijf tijdens het CGI mee welke vragen jullie als assessoren stellen en wat het effect daarvan 
is op de kandidaat/ gesprek. Vooral je eigen handelen is belangrijk voor het dossier. 

- Analyseer het CGI op het gebruik van STARR, LSD (en laat OMA thuis) en non-verbale 
communicatie voor jezelf en vraag hier ook feedback op. 

- Maak kopieën van je aantekenformulieren en de ingevulde eindbeoordeling, zodat je deze in je 
dossier kunt opnemen 

 
3. Nadat je assessments hebt afgenomen maak je je dossier compleet: 

- Vermeld je persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum en plaats, school en 
schoolvak) en neem een CV met relevante werkervaring en gevolgde scholing op. 

- Werk competentie 4 Interviewen en 5 Waarderen en beoordelen en een derde competentie 
naar keuze uit, incl. bewijzen. Laat duidelijk jouw professioneel handelen zien.  

- Maak bij je uitwerkingen gebruik van de ervaringen (concreet) die je tijdens het afnemen van 
de twee assessments hebt opgedaan.  
 
Zorg er voor dat in je beschrijvingen onderstaande punten in elk geval aan bod komen:  

o een concrete beschrijving van wat je tijdens elke fase van het assessment hebt gedaan 
en hoe je daarbij de WACKER-methode hebt toegepast,  

o de vragen je tijdens het CGI hebt gesteld,  
o een analyse van de vragen die je hebt gesteld en de manier waarop je dat hebt 

gedaan, bv.:  
-  wat voor type vraag was het (open, gesloten, concretiserend, verdiepend, etc.) 
-  hoe stelde je de vraag (verbaal en non-verbaal)? 
-  wat was het effect op de student? 
-  wat voor antwoord leverde het op, gaf dat de informatie waar je naar op zoek was? 
-  in hoeverre was je vraag (en de manier waarop je deze stelde) effectief en welke 

verbeterpunten zie je?  
o een beschrijving van het contact met de student en de samenwerking met je mede-

assessor, 
o een beschrijving van de wijze waarop je je een oordeel vormde en in overleg met je 

medeassessor tot een eindbeoordeling kwam,  
o reflectie op je eigen handelen: waarvan vond je dat je het goed deed, waar zie je voor 

jezelf nog verbeterpunten en wat ga je de volgende keer anders doen? 
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Bewijsmateriaal: 
o neem feedback van de mede-assessoren (en evt. studenten) op in je dossier en betrek 

deze in je reflectie,  
o voeg aantekenformulieren en eindbeoordelingsformulieren van de assessments die je 

in je dossier beschrijft toe (als bewijsstuk). 
o wees kritisch m.b.t. ander bewijsstukken die je toevoegt (is het authentiek, relevant 

etc.?) 
o NB: ervaringen die je hebt opgedaan tijdens de training en feedback die je daarbij hebt 

gekregen kun je ook opnemen in je dossier, 
 

Zie verder het formulier Check op compleetheid assessorendossier in bijlage 5. De trainer 
zal m.b.v. dit formulier controleren of je dossier compleet is en je aan de 
certificeringsbijeenkomst deel kunt nemen.  
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Bijlage 5: Check op compleetheid assessorendossier vs. 2022-2023 
 
naam:  
check door:  
datum:  
 

Algemeen aanwezig Opmerkingen 
Persoonlijke gegevens   
C.V.    
Competenties   
Zelfbeoordelingsformulier   
Leervragen aan het begin van de training   
Beschrijving competentie 4    
Bewijs bij competentie 4   
Beschrijving competentie 5   
Bewijs bij competentie 5   
Beschrijving competentie naar eigen keuze   
Bewijs bij competentie naar eigen keuze    
In de competentiebeschrijvingen wordt 
gebruik gemaakt van ervaringen tijdens 
afname van minimaal 2 assessments, 
daarbij komen aan bod:  

  

Beschrijving werkwijze en concreet gebruik 
WACKER in alle fases van het assessment 

  

Tijdens het CGI gestelde vragen   
Analyse van vraagstelling  
(bv. type vraag, manier van stellen, effect 
op student en gegeven antwoord, 
verbeterpunten) 

  

Beschrijving contact student   
Beschrijving samenwerking medeassessor   
Onderbouwing tot stand komen beoordeling   
Reflectie (op eigen handelen)   
Bij de bewijsstukken zit in elk geval:   
Minimaal van 2 assessments 
aantekenformulieren 

  

Minimaal van 2 assessments 
eindbeoordelingsformulieren 

  

Feedback van minimaal 2 medeassessoren   
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