Assessment Centrum Twente
Test uw onderwijstalent!
Assessment van tweedegraads naar eerstegraads
U bent bevoegd bètadocent, geeft les in de onderbouw van het vo en u wilt
graag lesgeven in de bovenbouw. Wilt u weten of u geschikt bent voor de
academische masteropleiding tot eerstegraads bètadocent, en of u deze
eventueel in een verkorte variant kunt volgen? Dan is het assessment van
tweedegraads naar eerstegraads geschikt voor u.
Resultaat van het assessment
U ontvangt een geschiktheidsverklaring en een ervaringscertificaat (EVC). Hiermee kunt u
verzoeken om toelating tot de universitaire masteropleiding. Op basis van het ervaringscertificaat
kunt u de opleiding eventueel in een verkorte variant volgen.

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

Onderdelen

Omschrijving

Portfolio

Dit bestaat uit twee delen.
Deel 1
persoonlijke gegevens
een overzicht van uw relevante diploma’s - een overzicht van uw
werkervaring
Deel 2
een onderbouwing van uw motivatie voor het vak, het beroep van
docent in het voorbereidend hoger onderwijs, het werken met de
doelgroep en voor het studeren
een beschrijving van uw relevante bekwaamheden die in eerdere
opleiding en/of werksituatie zijn verworven (EVC procedure).

Proefstuderen

U neemt deel aan een speciaal voor het assessment ingericht vak. U
maakt de collegeopdrachten en levert een eindopdracht in. Het
proefstuderen vindt vijf avonden per week plaats in de periode maart en
april. Op basis van uw resultaten maken de assessoren een inschatting
van uw motivatie en uw vermogen om succesvol deel te nemen aan de
academische opleiding tot eerstegraads bètadocent

Capaciteitentest

Criterium
Gericht Interview

Op basis van de capaciteitentest wordt een inschatting gemaakt van uw
werk- en denkniveau.
U geeft een toelichting op uw bekwaamheden die naar voren komen in
het kennismakingsgesprek, het portfolio, het capaciteitenonderzoek en
het proefstuderen.

Uitvoering assessment
Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek levert u het eerste deel van uw portfolio in.
Vervolgens wordt u uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek. Op basis van het
kennismakingsgesprek krijgt u het advies om al dan niet deel te nemen aan het assessment. Als
u het assessment vervolgt, doorloopt u de overige assessmentonderdelen. De assessoren
schrijven een conceptrapportage waarin de waardering voor de geschiktheid en de erkende
competenties wordt beschreven. Na uw terugkoppeling wordt de rapportage definitief. Het
assessment wordt eens per twee jaar afgenomen in februari tot mei en het vindt plaats op de
Universiteit Twente.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en de inrichting van het
assessment. U kunt uitgaan van een gemiddelde tijdsinvestering van 80 uur in totaal. V anaf het
moment dat u het portfolio heeft ingeleverd is het assessment in vier maanden tijd afgerond.

Kosten
Het assessment kost € 1500. Mocht u afzien van het assessment na het kennismakingsgesprek,
dan krijgt u 80% van het bedrag terug.

Aanmelding
Als u wordt gesteund door uw leidinggevende om uw eerstegraads lesbevoegdheid te halen, kan
het assessment worden aangevraagd door u of uw leidinggevende. 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

