Vacature
Assessor recertificering

Kom jij ons team van assessoren voor de recertificering
versterken?
Het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) vereist,
dat na de initiële certificering de RL zich elke vier jaar
recertificeert. Bij de recertificering stelt de RL een portfolio
samen waarin de professionele ontwikkeling tot uitdrukking
komt. Jij als assessor beoordeelt het portfolio en geeft de
certificerende instantie DNV een certificatieadvies.
Wat doe je als Assessor recertificeren?
Het beoordelen van het portfolio doe je schriftelijk, waarbij
je gebruik maakt van het toetsingskader en het
beoordelingsformulier. Daarnaast kijk je over de schouder
van de RL mee en geef je gerichte ontwikkelsuggesties en
tips. Als assessor lever je een bijdrage aan de ontwikkeling
van een collega en in het verlengde daarvan de kwaliteit
van ons mooie vak. Assessoren geven aan, dat het lezen
en toetsen van portfolio’s verrijkend is en je er zelf van leert
en groeit.
Wat vragen wij van je?
Als assessor beschik je over het keurmerk Register
Loopbaanprofessional en heb je een ruime ervaring in het
loopbaanvak. Het is fijn als je al enige ervaring hebt
opgedaan als beoordelaar, assessor of toetser. Van belang
is dat je beschikt over analytisch denkvermogen, in

staat bent om op basis van de beschikbare informatie een
afweging te maken en je beslissing zowel schriftelijk als
mondeling goed kunt verwoorden. Daarnaast is het ook
van belang dat je een relevant en duidelijk ontwikkeladvies
kunt opstellen. Het hele proces van beoordelen vraagt een
tijdsinvestering van gemiddeld 2,5 uur per portfolio. We
verwachten dat je 2 portfolio’s per maand beoordeelt.
Wat bieden wij?
Een mooie kans om je verder te ontwikkelen binnen ons vakgebied. Naast een korte introductie-opleiding zijn er jaarlijks
bij- en nascholingsmomenten en is er een themadag. Per
beoordeeld portfolio ontvang je een vergoeding van € 50,--.
Ook levert het assessorschap PE-punten op voor je recertificering. Reiskosten die je maakt om een trainingsbijeenkomst
bij te wonen worden vergoed.
Wil je het team van assessoren komen versterken?
Stuur een mail naar Yolanthe de Goederen, coördinator
certificeren certificeren@noloc.nl met daarin een motivatie
en voeg je cv bij. We komen graag in contact met jou.
.

