
	

	
	
	
	
	
	

Training Samen beoordelen 
 

De onderwijsprofessional als assessor  

Januari 2019 
  



	

Het Partnerschap Opleiden in de School en Fontys Hogeschool Kind en Educatie zijn op zoek naar 
onderwijsprofessionals die beoordelaar willen worden binnen de opleidingsschool. Dit betekent 
dat je gaat meewerken aan de beoordeling van startende leerkrachten op basisbekwaamheid en 
vakbekwaamheid en ingezet kan worden bij alle beoordelingen, zowel performance assessments 
als competentie-examens. 
 

Training tot veldassessor 
Op woensdag 9 januari 2019 start weer een training voor toekomstige veldassessoren.  
De overige data zijn woensdag 23 januari, woensdag 6 februari, woensdag 20 februari en 
woensdag 20 maart 2019. Alle bijeenkomsten vinden plaats van 14.30 tot 17.00 uur op FHKE 
Pabo ’s-Hertogenbosch en mogelijk ook in Tilburg of Eindhoven (nader te bepalen). 
In het trainingstraject en de intervisiebijeenkomsten komen o.a. aan bod:  

• Beoordelen volgens de WACKER- en STARR-methodiek  
• Werken met gevalideerde observatie-instrumenten, te gebruiken bij observaties van 

start- en vakbekwame leerkrachten 
• Werken met assessmentdossiers  
• Werken met het beoordelingsformulier  
• Voeren van een criteriumgericht interview  
• Geven van ontwikkelingsgerichte feedback   

 

Waarom assessor worden?    
Gezamenlijke verantwoordelijkheid is de kern en de kracht van het Partnerschap Opleiden in de 
School. Fontys Hogeschool Kind en Educatie, schoolbesturen en basisscholen gaan samen voor 
dezelfde doelen: 

• Het zichtbaar en concreet maken van de professionele ontwikkeling van leerkrachten, 
leerkrachten startbekwaam en basisbekwaam; 

• De student opleiden tot de best mogelijke leerkracht. Dat betekent samen de student én 
de startende leerkracht begeleiden op de werkplek. Maar ook: samen toetsen en 
beoordelen. 

Onderwijsprofessionals die binnen het partnerschap al betrokken zijn bij de toetsing en 
beoordeling van pabostudenten en startende leerkrachten zien deze rol als waardevolle 
professionalisering. De beoordelaars, veelal directeuren en basisschoolcoaches, ervaren 
bovendien een hoge mate van betrokkenheid bij de opleiding. Binnen hun eigen netwerk 
vervullen zij een ambassadeursrol voor de opleiding en de Opleidingsschool. Het gezamenlijk 
beoordelen versterkt de doorgaande lijn vanuit de opleiding naar loopbaanontwikkeling. Het mes 
snijdt dus aan twee kanten: de beroepscompetentie van zowel studenten als professionals wordt 
aangescherpt. De training is onder de naam: ‘Samen beoordelen, de onderwijsprofessional als 
assessor’ opgenomen in het lerarenregister.  
 
‘Ik zie nu de stappen van professionaliseren van leerkrachten, die een zinvolle gerichte 

professionalisering van de individuele leerkracht 
als ook van de school als professionele organisatie mogelijk maken.’ 

Starterscoach en assessor  

 
 
 



	

Meld je nu aan! 
Ben of ken jij een onderwijsprofessional in de regio Tilburg, Eindhoven, Venlo, ‘s-Hertogenbosch 
of Veghel met affiniteit of ervaring met beoordelen? Dan is deze training wellicht iets voor jou.  
Inschrijven kan tot 7 januari 2019 via www.partnerschapopleidenindeschool.nl/agenda.  
	

meer informatie 
Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een e-mail naar Joost van Berkel, j.vanberkel@fontys.nl 
of Marie-Louise van Lieshout, vanlieshoutml@gmail.com.   
 
 
 

‘Door dit te doen, ben ik een betere coach en beoordelaar  
van mijn eigen personeel geworden.’ 

Schooldirecteur en assessor  
 

Partnerschap Opleiden in de School 
 

Postbus 104 
5240 AC  Rosmalen 

(073) 850 78 50 
 

Volg het POS ook op Twitter  
@SamenOpleiden 

 
  


