Kijkje in de NOBCO-keuken… bij de EIA- en EQA-assessor
“Al sinds 2007 coach ik en sinds 2011 ben ik ook assessor voor EMCC | NOBCO”, zo begint Marco
Tieleman [link naar https://www.coachingrotterdam.nl] enthousiast als we hem vragen naar zijn werk
als assessor. “Ik vond en vind het een interessante aanvulling op mijn werk als coach.”
In dit korte interview licht Marco toe wat een assessor zoal doet en nodigen we je uit na te denken of
het ook iets is dat jou interesseert.
Toetsing met soft eyes
“Een assessor beoordeelt portfolio’s van individuele aanvragers en van opleiders die zich
respectievelijk willen laten certificeren of accrediteren”, zo vat Marco samen wat de kern is van het
assessorwerk. “Na een korte (Engelstalige) opleiding tot assessor werk je eerst onder begeleiding van
een ervaren assessor en na twee portfolio’s oefenen kun je zelf aan de slag binnen het raamwerk van
de EMCC.”.
Marco somt kort op: “Als EIA-assessor bekijk ik dus de ervaring, de uren, CPD, intervisie en de
onderbouwing van het Competence Framework van de aanvrager. Bij hogere niveaus volgt er ook
altijd een online interview. Ik schrijf aan het eind een assessmentrapport met mijn bevindingen. Het
mooie aan het proces is dat ik heb geleerd met ‘soft eyes’ te kijken naar wat ik wél aantref in een
portfolio. We zijn dus positief op zoek. Ik vind het boeiend mee te kunnen kijken met hoe andere
coaches zich ontwikkelen en reflecteer regelmatig op wat ik langs zie komen. Zo scherp ik ook mezelf
weer in hoe ik tegen het vak aankijk.”
Waar Marco EIA-assessor is, werken andere assessoren ook samen met opleiders. Zij doen hetzelfde
soort werk, maar dan gericht op de opleiders die hun coachopleiding willen laten accrediteren. Dat is
een uitgebreider proces, met meer tussenstappen, waarbij ervaring in onderwijs gewenst is.
Tot slot vragen we Marco een rijtje plussen en minnen aan het assessorwerk op te sommen. Dat doet
hij met plezier:
Waarom moet je vooral wel assessor willen worden?
•
•
•
•

Je levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en de borging van kwaliteit binnen ons
vakgebied.
Je werkt met leuke en diverse collega-assessors. Zij leren veel van elkaar.
Je scherpt je geest en visie op het vak.
Je hebt de mogelijkheid ook internationaal te werken (Engels, Frans, Spaans).

Waarom moet je vooral geen assessor willen worden?
•
•

Voor het geld; je ontvangt weliswaar per portfolio een vergoeding, maar dat is vooral een
vrijwilligersvergoeding.
Omdat je Master Practitioner wilt worden; de intrinsieke motivatie is belangrijker dan
extrinsieke motivatie. Natuurlijk is het assessorschap wel een bijdrage aan het vak, zoals dat
van een Master Practitioner wordt verwacht.

Uitnodiging om te solliciteren
We nodigen je graag uit te solliciteren om je interesse voor het assesschap kenbaar te maken met een
motivatiebrief. Meer informatie lees je op https://www.nobco.nl/nieuws/word-jij-onze-nieuwe-collegaeia-eqa-assessor
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