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Inhoud van deze nieuwsbrief 
 

Lees de inhoud van deze nieuwsbrief a.j.b. zorgvuldig, lees ‘m zo nodig terug en/of raadpleeg 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/veelgestelde-vragen/ als je een assessment af gaat nemen.  
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1. Dankwoord 
 

We bedanken alle assessoren die de afgelopen maanden assessments bij Instituut Archimedes hebben 

afgenomen enorm bedanken voor alle getoonde flexibiliteit en extra inzet ten gevolge van de piekbelasting 

rond de zomervakantie! 

 

 

2. Informatie en materiaal bij de assessments 
 

Voor alle eindassessments is de meest actuele versie van de formulieren die je als assessor nodig hebt te 

vinden op https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/. Hier is ook alle andere informatie 

over de eindassessments (zowel voor studenten als voor assessoren) te vinden alsmede alle 

assessmenthandleidingen. 

Let er goed op dat je het materiaal voor het juiste assessment gebruikt. Download voor elk assessment 

opnieuw de meest recente versie. Als je twijfelt over welke formulieren je voor een bepaald assessment 

moet gebruiken, neem dan contact op met degene die je voor het betreffende assessment heeft ingedeeld.  

 

 

3. Overzicht soorten assessments en inzet assessoren  
 

Soorten assessments 

Bij Instituut Archimedes worden voor verschillende opleidingstrajecten verschillende soorten assessments 

afgenomen (zie tabel 1). Daarbij horen verschillende beoordelingskaders en eisen m.b.t. de training en 

inhoudelijke bekwaamheid van assessoren (zie tabel 2). Alle assessments - met uitzondering van het 

geschiktheidsonderzoek voor zijinstromers - worden online via Teams afgenomen. 
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Eindassessments  

reguliere studenten 

Doelgroep Beoordelingskader 

Startbekwaam 

 

Studenten bachelor  

(VT, DT, kopopleiding, Engelstalig en 

dubbele bevoegdheid) 

Bekwaamheidseisen tweedegraads (nieuw) 

OF 

SBL-competenties bachelor (oud)  

Zie punt 4 in deze nieuwsbrief 

Masters Studenten Masters (DT en Engelstalig) Bekwaamheidseisen eerstegraads (nieuw) 

OF 

SBL-competenties masters (oud) 

Zie punt 4 in deze nieuwbrief 

 

Eindassessments 

contractstudenten 

Doelgroep Beoordelingskader 

PDG mbo 

 

Deelnemers PDG-trajecten Bekwaamheidseisen tweedegraads 

Groepsleerkracht vmbo 

 

Deelnemers trajecten Groepsleerkracht Selectie uit bekwaamheidseisen tweedegraads 

Bekwaamheidsonderzoek 

tweedegraads 

Zij-instromers tweedegraads Bekwaamheidseisen tweedegraads  

Bekwaamheidsonderzoek 

eerstegraads 

Zij-instromers eerstegraads Bekwaamheidseisen eerstegraads 

 

Intakeassessments  

(voor de poort) 

Doelgroep Beoordelingskader 

Geschiktheidsonderzoek 

tweedegraads 

Zij-instromers tweedegraads Bekwaamheidseisen tweedegraads  

Geschiktheidsonderzoek 

eerstegraads 

Zij-instromers eerstegraads Bekwaamheidseisen eerstegraads  

tabel 1: soorten assessments 

 

Inzet assessoren 

Een lerarenopleider van Instituut Archimedes of docent vo/bve kan pas als assessor ingezet worden na 

deelname aan de basistraining voor assessoren en voor sommige soorten assessments daarnaast nog een 

specifieke vervolgtraining. Assessoren die de basistraining hebben afgerond worden als aspirant-assessor 

ingezet om ervaring op te doen en dienen binnen twee jaar na afronding van de basistraining deel te 

nemen aan een certificeringsbijeenkomst. Gecertificeerde HU-assessoren worden – als zij ook aan de 

overige eisen daartoe voldoen - aangewezen als examinator voor de assessments waarvoor ze inzetbaar 

zijn. 

 

Naast bovenstaande geldt dat een assessor werkzaam moet zijn als lerarenopleider of in het onderwijsveld 

dat past bij het type assessment dat diegene afneemt. Assessoren worden zo veel mogelijk ingezet voor het 

schoolvak waarvoor ze opleiden (HU-assessor) of waarin ze werken (veldassessor). Bij elk assessment in het 

vo wordt er naar gestreefd dat minimaal één van beide assessoren ‘van het eigen schoolvak’ is.  

 

Als het dienstverband van een HU-assessor bij Instituut Archimedes eindigt is diegene per direct niet meer 

als assessor inzetbaar. Voor veldassessoren geldt dat ze na hun pensioen nog 2 jaar ingezet kunnen worden 

en mogelijk langer als ze (bv. als vrijwilliger) nog relevante werkzaamheden verrichten in het onderwijs. 

Veldassessoren die op de HU gaan werken of HU-assessoren die in het veld gaan werken blijven gewoon 

inzetbaar als assessor, maar nu als instituutsassessor resp. veldassessor.  

 

  



Eindassessments  

reguliere studenten 

Achtergrond  assessor  Afgeronde training 

 HU-assessor Veldassessor  

Startbekwaam als HU werknemer 

opleidend voor het 

tweedegraads gebied  

bevoegd werkend in 
tweedegraads gebied 
 

basistraining + certificering (binnen 2 jaar 
na afronden training) 

Masters Als HU werknemer 

opleidend voor het 

eerstegraads gebied  

bevoegd werkend in 
eerstegraads gebied 

basistraining + certificering (binnen 2 jaar 
na afronden training) + vervolgtraining 
master 

 

Eindassessments 

contractstudenten 

Achtergrond assessor Afgeronde training 

 HU-assessor Veldassessor  

PDG mbo als HU werknemer 

opleidend voor het mbo 

bevoegd werkend in 

mbo 

basistraining + certificering (binnen 2 jaar na 
afronden training) 

Groepsleerkracht vmbo als HU werknemer 

opleidend voor het vmbo 

bevoegd werkend in 

vmbo 

basistraining + certificering (binnen 2 jaar na 
afronden training) 

Bekwaamheidsonderzoek 

tweedegraads 

als HU werknemer 

opleidend voor het 

tweedegraads gebied 

bevoegd werkend in 

tweedegraads gebied 

gecertificeerd basisassessor + 
vervolgtraining zijinstroom 

Bekwaamheidsonderzoek 

eerstegraads 

als HU werknemer 

opleidend voor het 

eerstegraads gebied 

bevoegd werkend in 

eerstegraads gebied 

gecertificeerd basisassessor + 
vervolgtraining master + vervolgtraining 
zijinstroom 

 

Intakeassessments  

(voor de poort) 

Doelgroep  Afgeronde training 

 HU-assessor Veldassessor  

Geschiktheidsonderzoek 

tweedegraads 

als HU werknemer 

opleidend voor het 

tweedegraads gebied 

bevoegd werkend in 
tweedegraads gebied 

gecertificeerd basisassessor + vervolgtraining 

zijinstroom 

Geschiktheidsonderzoek 

eerstegraads 

als HU werknemer 

opleidend voor het 

eerstegraads gebied 

bevoegd werkend in 
eerstegraads gebied 

gecertificeerd basisassessor + vervolgtraining 

master + vervolgtraining zijinstroom 

tabel 2: inzet assessoren 

 

Assessoren worden geacht ook na certificering hun bekwaamheid als assessor te onderhouden door 

regelmatig een assessment af te nemen en door minimaal eenmaal per jaar deel te nemen aan een 

professionaliseringsactiviteit. Instituut Archimedes biedt elk studiejaar verschillende basistrainingen, 

certificeringsbijeenkomsten, vervolgtrainingen en workshops aan (zie ook punt 6 in deze nieuwsbrief).  

 

Beleidswijziging expertcertificering 

De koppeling van de expertcertificering aan zij-instroomassessments is losgelaten. Dat betekent dat zij-

instroomassessoren niet meer op hoeven te gaan voor een certificering als expertassessor. We blijven wel 

werken met een (beperkt) aantal expertassessoren. Deze assessoren zijn inzetbaar voor complexe 

assessments (bv. bij een aangepaste assessmentprocedure na een klacht) en (als ze dat willen en er ruimte 

is) als assessorentrainer. Als je interesse hebt in de certificering als expertassessor, neem dan contact op 

met assessmentbureau.fe@hu.nl  

 
→ terug naar inhoudsopgave 
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4. Veranderingen in 2022-2023 
 

Met ingang van dit studiejaar worden studenten bij alle assessments beoordeeld volgens de 

bekwaamheidseisen (tweedegraads of eerstegraads). Deze vervangen de (inmiddels sterk verouderde) SBL 

competenties.  

 

LET OP: Er zijn het hele studiejaar ook nog studenten die het ‘oude’ assessment doen (op basis van de 

SBL-competenties). Als assessor moet je zélf zorgen dat je de juiste versie van het 

beoordelingsformulier gebruikt (bekwaamheidseisen of SBL-competenties). Aan het portfolio van 

de student kun je direct zien welke versie je nodig hebt, deze kun je vervolgens downloaden op 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/  

 

De belangrijkste veranderingen: 

• Er zijn 4 bekwaamheidsgebieden in plaats van 8 competenties 

• De studenten delen hun portfolio in volgens deze nieuwe bekwaamheidseisen 

• Er zijn andere aanteken- en beoordelingsformulieren 

 

Het is van belang dat je als assessor goed op de hoogte bent van de inhoud van de bekwaamheidseisen, zie  

het beoordelingsformulier en de onderliggende beschrijving in de assessmenthandleiding van het 

betreffende assessment.  

 

Op woensdag 16 november van 13:00-17:00 uur is er een workshop Beoordelen op bekwaamheidseisen 

voor assessoren die daar nog nooit mee hebben gewerkt. Je kunt je inschrijven voor deelname via 

Aanmeldingen trainingen/workshops 2022-2023 

 
→ terug naar inhoudsopgave 

 

 

5. Financiële vergoeding veldassessoren  
 

Tot onze grote schrik bleek na de zomer een aantal declaraties van veldassessoren niet te zijn afgehandeld 

door de HU! Dat kan natuurlijk niet!  

Hierbij bieden wij jullie onze excuses aan voor de vertraagde afhandeling van de declaraties.  

Bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief lijkt het probleem te zijn opgelost. Mocht je toch nog problemen 

ondervinden, neem dan z.s.m. contact op met het assessmentburau.  

 

In de mail met informatie over het specifieke assessment waarvoor je bent ingedeeld vind je een link naar 

het actuele declaratieformulier. Gebruik a.j.b. altijd dit formulier en geen eerdere versie, anders kan het 

mogelijk niet verwerkt worden. 

 

De financiële vergoeding die veldassessoren voor het afname van een assessment krijgen is een 

vrijwilligersvergoeding. Voor vrijwilligersvergoedingen gelden wettelijke belastingregelingen, zie bv. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/

werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/  

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de ontvangen vergoedingen bij de aangifte 

inkomstenbelasting. De HU is verplicht de gegevens over uitbetaalde vergoedingen (als die het in de 

regeling gestelde maximum onbelaste bedrag overschrijden) te delen met de Belastingdienst.  

 
→ terug naar inhoudsopgave 
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6. Assessorentrainingen 
 

Om als assessor up-to-date te blijven kun je deelnemen aan verschillende professionaliseringsactiviteiten. 

We bieden ook dit studiejaar weer verschillende certificeringsbijeenkomsten, vervolgtrainingen en 

workshops aan. Daarnaast zal er in april een landelijke professionaliseringsdag voor assessoren zijn.  

De informatiefolder met het aanbod en de wijze van aanmelden is te downloaden op 

https://husite.nl/stage-en-afstudeerinformatie/assessment-ia/assessorentrainingen/  

 
→ terug naar inhoudsopgave 

 

 

7. Nieuwe en breder inzetbare assessoren gezocht 
 

We zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe assessoren (vooral veldassessoren) en naar reeds 

gecertificeerde assessoren die breder inzetbaar zouden kunnen worden.  

 

Als je als assessor breder inzetbaar zou kunnen en willen worden, laat het ons dan weten en/of geef jezelf 

op voor de bijbehorende vervolgtraining. Breng daarnaast a.j.b. het veldassessorschap onder de aandacht 

van je contacten in het werkveld (opleidingsschool, oud-studenten, vaknetwerk, etc.). En als je een 

assessment hebt afgenomen bij een (master)student die je geschikt acht om veldassessor te worden, laat 

diegene dan vooral met ons contact opnemen!   

 
→ terug naar inhoudsopgave 

 

 

8. Afscheidsbericht van veldassessor 
 

In juni hebben we afscheid genomen van een aantal assessoren die het onderwijs hebben verlaten. Wij zijn 

hen zeer dankbaar voor hun vaak jarenlange inzet als assessor! Een van hen stuurde ons onderstaande 

bericht aan alle collega assessoren en andere bij het assessment betrokkenen: 

 

 

Beste Collega's,  
 
Met veel plezier heb ik de laatste 15 jaar heel veel assessments als 
veldassessor, samen met jullie, gedaan. 
Wanneer de eerste was weet ik niet meer. Woensdag 31 augustus 2022 was de 
laatste. 
 
Hartelijk dank aan alle betrokkenen, voor het gegeven vertrouwen en de 
mooie en leerzame momenten die we samen hebben beleefd op belangrijke 
momenten in het leven van onze studenten. 
Dank ook aan de mensen van declaratie@hu.nl voor het geduld met mij. 
 
Het ga allen goed.   
Vriendelijke groet, Jaap van Zoest 
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