Assessment Centrum Twente
Test uw onderwijstalent!
Assessment Tweedegraads Nederlands
U bent een bevoegd docent en u heeft de ambitie om het vak Nederlands te
geven in de onderbouw van het vo of mbo. Misschien werkt u in het po en
wilt u graag de overstap maken naar het vo of mbo als docent Nederlands.
Of misschien wilt u uw lesbevoegdheid uitbreiden voor het vak Nederlands
om zo uw carrièremogelijkheden te verbreden. Dan is het assessment
Tweedegraads Nederlands geschikt voor u. Hierin wordt onderzocht of u
geschikt bent voor de opleiding tot tweedegraads docent Nederlands, en of
u deze eventueel in een verkorte variant kunt volgen.
Resultaat van het assessment
Na afloop van het assessment ontvangt u een geschiktheidsverklaring en een ervaringscertificaat
(EVC). Op basis van het ervaringscertificaat kunt u de opleiding tot tweedegraads docent
Nederlands eventueel in een verkorte variant volgen.

Onderdelen van het asssessment
Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen.

Onderdelen

Omschrijving

Portfolio

Om inzicht te geven in uw relevante bekwaamheden stelt u een
portfolio samen dat de volgende onderdelen bevat:
uw onderwijsbiografie
bewijzen van de benodigde getuigschriften (bijvoorbeeld
relevante diploma’s, referenties of eigen onderwijsproducten)
uw motivatie voor de het vak Nederlands, het werken met de
doelgroep en het volgen van de opleiding tot tweedegraads
docent Nederlands
een beschrijving van uw relevante bekwaamheden die u in
eerdere opleidingen en/of werksituatie heeft verworven (EVC
procedure).

Criterium

De gegevens uit het portfolio komen bij elkaar. In het gesprek wordt
de informatie uit het porfolio aangevuld en verduidelijkt.

Gericht Interview

Uitvoering assessment
Assessments uitvoeren is maatwerk. Allereerst wordt u uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek met de assessoren. Daarna stelt u uw portfolio samen. Hierbij krijgt u,
indien nodig, begeleiding op afstand van een medewerker van het Assessment Centrum TSE. De
assessoren bestuderen het portfolio en bereiden het Criterium Gericht Interview voor. Op basis
van het assessment komen zij tot een uitspraak over uw geschiktheid om de opleiding te volgen

en uw eerder verworven competenties. De conceptrapportage wordt aan u voorgelegd. Na
terugkoppeling wordt de rapportage definitief. Het assessment vindt plaats aan de Universiteit
Twente.

Tijdsinvestering
Het samenstellen van uw portfolio duurt ongeveer acht uur. Het Criterium Gericht Interview duurt
een uur. Het assessment wordt in een periode van maximaal vier weken afgerond vanaf het
moment dat u het portfolio inlevert.

Kosten
De kosten zijn, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de onderdelen van het assessment,
minimaal € 200 en maximaal € 500.

Aanmelding
Het assessment wordt meestal aangevraagd op persoonlijke titel. Ook zou uw leidinggevende,
een bemiddelingsbureau of een uitkeringsinstantie het assessment voor u kunnen aanvragen.
Het assessment wordt afgenomen in de maanden november en mei en vindt meestal plaats op
de campus van de Universiteit Twente. Indien u interesse heeft in het assessment, sturen wij u
graag een offerte op.

Over Assessment Centrum Twente
Dit assessment wordt uitgevoerd door Assessment Centrum Twente. Onze missie is: van, voor
en door het onderwijs! ACT beoordeelt en ontwikkelt onderwijstalent. Docenten en hun
leidinggevenden krijgen advies over de best passende professionele ontwikkeling, zodat
docenten optimaal kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Meer informatie?
Telefoon: 053- 489 5421
E-mail: assessment@tsoe.eu
Website: www.assessmenttse.eu

