
Flexibilisering van het 
hoger onderwijs vraagt 
om actie!

Bureau STERK ondersteunt hogescholen 
met de harmonisering  van het EVC- en 
vrijstellingenbeleid en met flexibiliseren 
op basis van leeruitkomsten.



Op 12 oktober 2020 sloten  
minister Van Engelshoven,  

de Vereniging Hogescholen  
en de VSNU het ‘Bestuurs- 

akkoord Flexibilisering  
lerarenopleidingen’. Het doel 
daarvan is de flexibilisering  

van de lerarenopleidingen te  
versnellen en te  versterken en 
daarmee gezamenlijk verant-
woordelijkheid te nemen voor  
de aanpak van het lerarentekort. 

Bureau STERK heeft 
brede ervaring met 
assessments.

“Het auditpanel stelt vast dat het Assesment- 
centrum van Inholland gekwalificeerde  
professionals inzet. De kandidaten gaven  
in het gesprek aan, dat zij zich tijdens het  
geschiktheidsassessment op hun gemak  
voelden. Assessoren creëren voor hen een  
veilige en vertrouwde omgeving. Een sterk  
punt, aldus de kandidaten.”

Uit het rapport van Hobéon over de door   
Bureau STERK opgeleide assessoren, inzake  
de audit voor het keurmerk Assesment-  
centra voor Hogeschool Inholland.



 

Flexibiliseren op basis  
van leeruitkomsten 

Professionalisering van leraren- 
opleiders en schoolopleiders
In het bestuursakkoord is de wens 
neergelegd om een doorbraak te 
realiseren in het leven lang ontwik-
kelen en te zorgen voor ontschotting 
tussen verschillende opleidingstypen. 
Meer maatwerk voor studenten wordt 
de norm en in de komende jaren 
worden de lerarenopleidingen verder 
geflexibiliseerd. 

Bureau STERK ondersteunt hoge-
scholen in het (leren) werken met 
leeruitkomsten, met als doel beter in 
te spelen op de leerbehoeftes van de 
student (havisten, vwo’ers, zij-instro-
mers in het beroep, deeltijdstudenten 
en duale studenten).

Harmonisering EVC- 
en vrijstellingenbeleid 

Intakeassessments
Zoals in het bestuursakkoord is vast-
gelegd krijgt iedere student vanaf 
studiejaar 2021-2022 de mogelijkheid 
om voor de poort een intakeassess-
ment te doen, uitgevoerd door lan-
delijk gecertificeerde EVC-assessoren, 
om op basis daarvan een opleidings-
aanbod op maat te krijgen in de lera-
renopleiding. Dit vraagt in een korte 
tijd gerichte acties van hogescholen.

Wij kunnen ondersteunen bij:
-   het afnemen van assessments  

door landelijk gecertificeerde 
EVC-assessoren

-   het ontwikkelen van een  
intakeassessment

-   het opleiden van assessoren  
tot landelijk gecertificeerde  
EVC-assessoren

“In de ontwikkeling van het zij-instroom assessment heeft hogeschool Inholland 
constructief en prettig samengewerkt met Bureau STERK. De expertise die Bureau 
STERK heeft in o.a. EVC-trajecten heeft eraan bijgedragen dat we een kwalitatief 
goed assessment hebben kunnen ontwikkelen en onze collega’s degelijk zijn 
opgeleid tot assessor. Bureau STERK is een professionele en gedreven partner 
en zij zijn in staat om met hun trainers ervaren lerarenopleiders kennis te laten 
maken met het vak van assessor. Het mooie aan deze scholing is dat docenten 
tevens een nieuwe kijk krijgen op hun eigen onderwijspraktijk in voornamelijk 
het valideren van leeruitkomsten van hun studenten.”

Emilie Holthuis - Programmaleider Zij-instroom en Manager Assessmentbureau 
Elsbeth Veldhuijzen – Opleidingsmanager Pabo Rotterdam – Hogeschool Inholland

Bureau STERK is een externe partner die hogescholen ondersteunt bij  
het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende projecten in het kader  
van het bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen. 



“De Christelijke Hogeschool Ede en Bureau 
STERK werken vanaf 2020 samen om een 
aanbod te doen waarin EVC-kandidaten 
voorafgaand aan de start van hun traject 
weten dat de uitkomsten direct worden 
verzilverd op de CHE. Zo krijgt de EVC-kan-
didaat voorafgaand aan de studie duidelijk-
heid over vrijstellingen en de duur van de 
route naar een Ad of bachelordiploma.
 
Vanaf het eerste moment herken ik bij  
Bureau STERK een grote mate van overeen-
komst als het gaat om de combinatie van 
klantgerichtheid en kwaliteit van assess-
ments. Bij het uitbouwen van deze samen-
werking leer ik voortdurend van collega’s 
van Bureau STERK. De samenwerking startte 
bij Social Work en breidt zich nu snel uit 
naar EVC-procedures voor alle opleidingen 
die de CHE in deeltijd aanbiedt. Op deze 
manier biedt Bureau STERK een uniek 
traject aan voor een ieder die op de CHE  
wil gaan studeren.” 

Teus van de Lagemaat - coördinator 
assessments CHE Deeltijdopleidingen
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Bureau STERK 
Bureau STERK is als gecertificeerde 
EVC-organisatie, expert in het thema 
’een leven lang ontwikkelen’, met 
ruime ervaring in:

•  het ontwikkelen en afnemen van 
(intake)-assessments in het hbo- 
onderwijs;

•  het opleiden van assessoren;
•  het verzorgen van trainingen voor 

professionals binnen het thema  
‘een leven lang ontwikkelen’.

We gebruiken hierbij de door ons 
ontwikkelde STERKscan als een van 
de instrumenten. 

Contact
Neem voor een verkennend  
gesprek contact op met

Robinet Bargeman 
rbargeman@bureausterk.nl
of
Anjo Mooren
a.mooren@bureausterk.nl

Of bel met 0345 - 471 370.


