
 

 

Training voor assessoren Instructeursopleiding 
 

Als een zij-instromende docent de instructeursopleiding gaat volgen, dan vragen wij het ROC een 
geschoolde veldassessor aan te leveren. In samenwerking met een opleidingsassessor van de HvA 
neemt de veldassessor van het ROC het assessment af waarmee de opleiding wordt afgerond. De 
HvA voorziet in twee typen trainingen om docenten toe te rusten voor de rol van assessor. 

 
Basistraining voor assessoren Instructeursopleiding 
De basistraining voor assessoren van de Instructeursopleiding is bedoeld voor ervaren docenten, die 
een rol willen gaan vervullen bij de beoordeling van instructeurs, maar nog niet geschoold zijn als 
assessor. In de training wordt praktisch geoefend met het toepassen van assessorcompetenties en 
het op een eenduidige manier werken met de vastgestelde beoordelingscriteria. 

 

 
In de training komen de volgende thema’s aan bod: 

 
• het assessorcompetentieprofiel 
• de verschillende typen assessments (assessments binnen de instructeursopleiding en EVC 

assessments) 
• het beoordelen van een EVC-portfolio 
• observeren en vastleggen van bevindingen 
• gespreksvaardigheden (luisteren, samenvatten, doorvragen) 
• het voeren van een Criteriumgericht Interview (STARRT-methodiek) 
• het mondeling terugkoppelen van bevindingen aan de assessment kandidaat 
• het hanteren van de beoordelingscriteria en beoordelingsinstrumenten. 

 
Profiel van de assessor Instructeursopleiding 
De assessor is een ervaren docent (minimaal 3 jaar leservaring) die beschikt over een 
lesbevoegdheid. De assessor is in overleg beschikbaar voor de uitvoering van enkele assessments per 
jaar. 

 
Studielast 
De training heeft een omvang van 35 uur: 5 dagdelen en 15 uur zelfstudie en werken aan 
verwerkingsopdrachten. 

 
Waar en wanneer 
De bijeenkomsten zijn van 13.00 – 16.30 uur op woensdag 16 november 2016, 30 november 2016, 14 
december 2016, 11 januari 2017 en 1 februari 2017. 

 
 

Aantal deelnemers 
De trainingsgroep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers. De training gaat alleen door bij voldoende 
aanmeldingen. Deze beslissing wordt eind september genomen. Als een training onverhoopt niet 
doorgaat, dan moet het ROC voor vervangende scholing zorgdragen. 

 

 
Kosten 
De basistraining kost € 1.375,- per persoon. Bij voldoende aanwezigheid (80%) en actieve 
participatie wordt aan het eind van de training een bewijs van deelname uitgereikt. 



 

 
Eendaagse training voor geschoolde assessoren 
Voor docenten die in het bezit zijn van een bewijs van deelname aan een assessorentraining en al 
ervaring hebben als assessor bieden wij een ééndaagse training aan. In deze training ligt het accent 
op het opfrissen van assessorvaardigheden en het leren werken met de beoordelingsinstrumenten 
van de instructeursopleiding. 

 
Profiel van de assessor van de instructeursopleiding 
De assessor is een ervaren docent (minimaal 3 jaar leservaring) die beschikt over een 
lesbevoegdheid. De assessor is in overleg beschikbaar voor de uitvoering van enkele assessments per 
jaar. 

 
In de training komen de volgende thema’s aan bod: 

 
• de verschillende typen assessments (assessments binnen de instructeursopleiding en EVC 

assessments) 
• het toepassen en opfrissen van assessorcompetenties 
• het hanteren van de beoordelingscriteria en beoordelingsinstrumenten die behoren bij de 

verschillende typen assessments. 
 
 
 

Studielast 
De training heeft een omvang van 12 uur: 2 dagdelen en 4 uur voorbereiding. 

 
Waar en wanneer 
De eendaagse training vindt plaats van 09.00 – 16.30 uur op woensdag 1 februari 2017. 

 
Aantal deelnemers 
De trainingsgroep bestaat uit 6 tot 10 deelnemers. De training gaat alleen door bij voldoende 
aanmeldingen. Deze beslissing wordt eind september genomen. Als een training onverhoopt niet 
doorgaat, dan moet het ROC voor vervangende scholing zorgdragen. 

 
Kosten 

 
De eendaagse training kost € 675,- per persoon. Aan het eind van de training wordt een bewijs van 
deelname uitgereikt. 


	Basistraining voor assessoren Instructeursopleiding
	Profiel van de assessor Instructeursopleiding
	Studielast
	Waar en wanneer
	Aantal deelnemers
	Kosten

	Eendaagse training voor geschoolde assessoren
	Profiel van de assessor van de instructeursopleiding
	Studielast
	Waar en wanneer
	Aantal deelnemers
	Kosten


