
Werk mee aan ons
mooie vak. 

Wat ga jij doen?  

Als assessor beoordeel je door een kandidaat ingediende 
portfolio en voer je een toetsingsgesprek (alleen bij initiële 
certificering). Daarnaast verstrek je een onderbouwd certi-
ficeringsadvies aan de certificerende instelling. Jij bent een 
ware ambassadeur voor ons keurmerk. Het zou fijn zijn als je 
ervaring hebt als beoordelaar, assessor, toetser of examinator.

Jij: 

• Beoordeelt de portfolio’s van kandidaten voor initiële
certificering en recertificering volgens het vastgestelde
toetsingskader.

• Voert een criteriumgericht interview met kandidaten bij
initiële certificering.

• Rapporteert de bevindingen op het daartoe opgestelde
beoordelingsformulier.

• Geeft een onderbouwd certificatieadvies aan de
certificerende instantie.

• Formuleert een afsluitend ontwikkeladvies aan de kandidaat
bij initiële certificering en formuleert bij recertificering per
onderdeel één of meerdere ontwikkeladviezen.

Hier herken jij jezelf in

• Gecertificeerd als Register Jobcoach.
• Bij voorkeur ervaring als beoordelaar, assessor, toetser

of examinator.
• Beschikt over brede kennis van het vakgebied en kan

over de grenzen van eigen visie en aanpak kijken.
• Beschikt over gespreks- en beoordelingsvaardigheden om

de vakbekwaamheid van de kandidaat op basis van het
portfolio dan wel mondeling gesprek te beoordelen.

• Hebt actuele kennis van het beroepsprofiel, de toetsings- 
 kaders, toetsingsprocedures en de Noloc Gedragscode.
• Volgt jaarlijks nascholing en intervisie om je eigen

professionaliteit op peil te houden.
• Draagt bij aan het succesvol functioneren van de groep

mentoren en assessoren.

• Handelt op een uitnodigende, respectvolle en
ontwikkelingsgerichte wijze, op basis van gelijkwaardigheid,
openheid en zonder vooroordelen.

• Tenslotte doorloop je het introductie- en inwerkprogramma
voor assessoren succesvol.

Jouw voordelen

• Een mooie kans om je talenten in te zetten en een
concrete bijdrage te leveren aan onze beroepsgroep.

• Per beoordeeld portfolio ontvang je een vergoeding van
€75,00 bij initiële certificering en €50,00 bij recertificering.

• Daarnaast krijg je 4 PE-punten per jaar en 2 PE-punten
per kandidaat en investeer je continu in je ontwikkeling
als professional.

Meer weten?

Yolanthe de Goederen, Coördinator Certificeren, vertelt je 
graag meer over de functie. Stuur een bericht naar  
certificeren@noloc.nl of bel naar 06 - 46 61 71 86.

Wil je solliciteren? Leuk!

We zijn benieuwd. Stuur een mail met je cv en korte 
motivatiebrief naar certificeren@noloc.nl t.a.v.
Yolanthe de Goederen.

Hier kom je terecht

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals 
en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele 
ontwikkeling. De vereniging telt ongeveer 3600 leden. Noloc 
speelt een belangrijke rol in toekomstgerichte  
beleidsvorming, dáár waar mensen, werk en organisaties 
samenkomen. Register Loopbaanprofessionals en Register 
Jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn  
opgenomen in een beroepsregister en dragen daarmee bij 
aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening. 
Noloc biedt een gevarieerd, kennisrijk en actueel programma, 
waarmee leden hun vakkennis en deskundigheid  
vergroten en zichzelf profileren binnen werkend Nederland.

Vacature

Assessor voor 
keurmerk Register 
Jobcoach 


