Leertraject werken als assessor
Inleiding
Door de beweging naar meer praktijkleren en de komst van digitale leersystemen en
leermiddelen veranderen de rollen van de BPV docent op school en de
praktijkopleider in leerbedrijven. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het
optimale verloop van leertrajecten in de beroepspraktijk.
Leertrajecten:
Door Consortium beroepsonderwijs en AWZW zijn examenmaterialen en een
leertraject werken als Assessor ontwikkeld, vanuit het kwalificatiedossier
Praktijkopleider MBO 4. Komend jaar volgt het leertraject Examinator.
De methode bestaat uit 4 leerlijnen.





Theorie (via e-learning)
Praktijkleren via oefenopdrachten
Social Learning d.m.v. leren van elkaar en coaching van een docent
Examenopdrachten

De materialen zijn beschikbaar via de digibib van het CBO. Cursisten krijgen een
startworkshop van 1 dagdeel aangeboden en leren daarna grotendeels zelfstandig.
Begeleiding van het leertraject wordt verzorgd door CBO (ROC’s) en AWZW
(leerbedrijven) en een docent/begeleider in het leerbedrijf. Deze docent/begeleider
beoordeelt de oefenopdrachten en begeleid het leren via de discussieleerlijn op het
leerplatform. Cursisten wisselen kennis en ervaring uit met de docent/hegeleider en
medecursisten via het leerplatform.

Leertraject 1.
PO-B1-K2-W4
PO-B1-K2-W3
PO-B1-K2-W2
PO-B1-K2-W6
PO-B1-K2-W1

Werken als assessor

Ondersteunen en bewaken van het leertraject van een lerende
Ondersteunen van een lerende bij het opstellen van zijn individuele leerplan
Regelen van de introductieperiode van een student in de BPV
Evalueren van uitgevoerde werkzaamheden in de BPV
Bijdragen aan de selectie en aanname van lerenden

Prijs afname leertraject 1. Werken als assessor
CBO
Bijdrage domeinkosten school

€ 1000,-

Per jaar per domein (via reg.lidmaatschap)

Student gebonden bijdrage

€ 22,50

Per student per jaar

Kosten examenbank

€ 7,50

Per student per jaar

CBO/AWZW
Educatieve materialen cursus

Methode begeleiding

Informatie:
Consortium beroepsonderwijs:
Irma Rabelink
E. irabelink@consortiumbo.nl
T. 06 83164827
&
AWZW
Karin Pals-Schilder
E. info@awzw.nl
T. 06 34302861

€ 75,-

Ca. € 750.-

Per student/groepsgrootte min. 10
deelnemers
Per groep
Uitvoeren train de trainer – 2 uur
Uitvoeren startworkshop 1 dagdeel
Helpdesk

