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Assessen is een feestje!  

De student laten stralen, aandacht besteden aan wat hij al kan en hem, ongeacht het 
resultaat, met gepaste feedback verder helpen. Dat is wat je gaat leren in de training tot 
basis assessor! 

Dit jaar starten we met een geheel vernieuwde en verbeterde procedure om basis assessor 
te worden, in het kort ziet de procedure er als volgt uit: 

Route 1: EVC (erkenning verworven competenties) voor de poort.  
• Invullen zelfbeoordeling 
• Bij een voldoende competentie bewijs met (korte) reflectie aanleveren 
• Voor de competenties die nog niet voldoende zijn de bijbehorende workshops volgen  
• Bewijs verzamelen en hierop reflecteren voor het portfolio 
• Afsluiten met een peerassessment onder leiding van een ervaren assessor 

 
Route 2: 

• Beginnend assessor, volgt alle bijeenkomsten 
• 2 jaar meelopen (in deze 2 jaar neem je ten minste 5 assessments af, waarvan 

minimaal 2 startbekwaam assessments) met ervaren assessoren om ervaring op te 
doen en bewijs te verzamelen 

• Voor het portfolio 2 verplichte competenties en 1 naar keuze om te bewijzen en op 
te reflecteren 

• Afsluiten met een peerassessment onder leiding van een ervaren assessor 
 
Route 3: 

• Beginnend assessor, volgt alle bijeenkomsten 
• 2 jaar meelopen (in deze 2 jaar neem je ten minste 5 assessments af, waarvan 

minimaal 2 startbekwaam assessments) met ervaren assessoren om ervaring op te 
doen en bewijs te verzamelen 

• Portfolio oude stijl 
• Afsluiten door inleveren portfolio bij het AC (wordt nagekeken) 

 

Route 4: 
• Beginnend assessor, volgt alle bijeenkomsten 
• Schrijft geen portfolio, ontvangt alleen bewijs van deelname. Met bewijs van 

deelname mag de assessor geen assessment op eindniveau (N4, Startbekwaam) 
afnemen. 

 
Route 1: Deze route is geschikt voor docenten die al eerder een assessorentraining hebben 
gevolgd of die al ruim voldoende praktijkervaring hebben om hun kennis en kunde te 
kunnen bewijzen. 

Route 2 en 3 zijn voor beginnende assessoren. Het verschil tussen deze 2 is de manier van 
aantonen dat je competent bent. Bij route 2 ben je meer met collega’s aan het werk en zul je 
meer samenwerken. Route 3 is een traject dat je individueel doorloopt. Route 4 is geschikt 
voor WPB-ers die studenten op N1 t/m 3 begeleiden. 
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Welke route je ook kiest, eindpunt is een competente assessor die alle basisvaardigheden 
beheerst en die klaar is om door te groeien tot expert assessor! 


