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Inleiding  
De assessments in de bachelor van FHTL zijn competentie-examens. Tijdens de assessments 

wordt door twee assessoren beoordeeld of de student de competenties behorend bij de stu-

diefase heeft behaald.  

De student heeft de mogelijkheid om competenties of bepaalde geïndiceerde onderdelen er-

van bij de diverse studieonderdelen af te laten tekenen als voldaan. In de studiegids is aange-

geven bij welk studieonderdeel welke (onderdelen van) competenties worden getoetst. 

Tijdens het assessment komen van tevoren aangegeven competenties aan bod én die 

(onderdelen van) competenties die de student tevoren niet voldoende heeft aangetoond. 

  
Het behalen van een assessment geeft toegang tot de volgende fase van de studie of sluit de 
studie af. Indien niet alle competenties op niveau zijn aangetoond, kan de student toestem-
ming vragen aan de examencommissie om toegelaten te worden tot de volgende studiefase. 
Hiertoe dient de student een met redenen omkleed verzoek in bij de commissie. Door de exa-
mencommissie kan vervolgens onder voorwaarde toegang verleend worden tot het volgende 
studiejaar. De voorwaarden zijn ten eerste afhankelijk van de persoonlijke situatie van de stu-
dent en ten tweede van de mate waarin de competentie(s) niet is (zijn) aangetoond. Compe-
tenties die verplicht op niveau behaald moeten zijn bij het assessment, zijn uitgesloten van 
deze regeling. Dit betreft per studiefase de hieronder genoemde competenties:  
  
Propedeuse:  
competenties ‘organiseren’, ‘communiceren’ en ‘persoonsontwikkeling en reflectie’.  
  
 
Hoofdfase:  

 competenties voor de Leraar Godsdienst Levensbeschouwing (tweedegraads bevoegd): 
‘interpersoonlijk’, ‘pedagogisch’, ‘didactisch’, ‘onderzoek’ en ‘reflectie en ontwikkeling’.  
 

 competenties voor de opleiding tot Godsdienst-Pastoraal Werk (Pastoraal Werkende en 
Geestelijk Verzorger):  
‘communicatief’, ‘persoonlijk’, ‘pastoraal’, ‘onderzoek’ en ‘agogisch’.  

  
Startbekwaamfase:  
LGL en GPW: alle competenties op niveau.  
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Propedeuseassessment  
 
Het propedeuse-assessment wordt afgenomen door twee assessoren. De tweede assessor is 
de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) van de student.  
De student dient zich tijdig aan te melden voor het assessment.  
 
Toelatingseisen voor het assessment:  
 

• Ten minste 50 EC van de studieonderdelen moet behaald zijn, wil de student mogen 
opgaan voor het assessment.  
  

• De beroepsproducten vallen onder de studieonderdelen. Indien een beroepsproduct 
niet voldoende is afgesloten, moet de student via andere bewijzen kunnen aantonen 
wel over de vereiste competenties te beschikken.  

  
• De stage moet gelopen zijn en voldoende zijn afgesloten.  

  
• Alle gebruikte verslagen moeten goedgekeurd zijn door de betrokken docent of SLB’er. 

De goedkeuring wordt in het portfolio erbij aangeleverd voor zover dit niet al gebeurd 
is via het onderdeel studieresultaten.  

  
• Er zijn twee reflectieverslagen. De reflecties zijn via de STARR-methode aangeleverd.  

  
Inhoud van het portfolio (in deze volgorde op te nemen): 
  

1. Studieresultaten 
Toelichting: een pdf/printscreen van Progress, zo nodig aangevuld met de stand van 
zaken zoals die nog niet is te zien op Progress.  
  

2. Studievoortgang (SVI) 
Toelichting: dit is de brief die de student aan het begin van het tweede semester krijgt 
en waarin staat vermeld hoe de stand van zaken is.  

  
3. Beroepsproducten 

Toelichting: per beroepsproduct een reflectieverslag door de student en beoordeling 
door de docent 

  
4. Stageverslag (inclusief reflectie op de stage) 

  
5. Twee reflectieverslagen 

 STARR-verslag over het eerste semester (focus op organisatie n.a.v. een casus) 

 STARR-verslag over het tweede semester (focus op communiceren n.a.v. een 
casus) 

  
6. Verantwoording studiekeuze (GPW, LGL) 

Toelichting: deze bestaat uit: 

 Conclusie uit verslag Beroepsoriëntatie 
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 aangevuld met een beeld van het beroep van diens studiekeuze gebaseerd op 
ervaringen vanuit de stage en/of (vrijwilligers)werk. Daarbij geeft de student 
aan welke eisen het toekomstig beroep stelt en waarin de student zich als per-
soon zou moeten ontwikkelen de komende jaren.  

  
 
Opmerkingen  
  
Tijdens het assessment wordt de competentie ‘competent in reflecteren en persoonsontwik-
keling’ beoordeeld. De student weet te verduidelijken dat hij beroepssituaties kan herkennen 
en dat hij weet op welke beroepsvaardigheden een beroep wordt gedaan. Hij hoeft deze niet 
zelf te beheersen. Daarnaast weet de student duidelijk te maken dat hij zich op het toekomstig 
beroepenveld heeft georiënteerd.  
  
N.B. Indien tijdens het studiejaar een competentie behorend bij een college, beroepsproduct 
of stage onvoldoende is aangetoond, dan is dat meegedeeld aan de student. Het is dan aan de 
student om vóór het assessment door middel van een ander bewijs alsnog aan te tonen wel 
over deze competentie te beschikken. Voor studieonderdelen die nog niet zijn afgerond, maar 
waar wel competenties anders dan de inhoudelijke aan zijn verbonden, geldt eveneens dat de 
student bewijzen moet aanleveren die aantonen dat deze over de vereiste competenties be-
schikt. Tijdens het assessment wordt vastgesteld of de student inderdaad voldoende heeft 
aangetoond over alle competenties op het niveau van jaar 1 te beschikken.  
 
Voorwaarde voor het behalen van het propedeuse-assessment is dat er ten minste 50 EC zijn 
behaald. Het assessment geeft toegang tot jaar 2. 
 
De propedeuse is pas behaald als alle 60 EC zijn behaald. Dit laatste is vooral van belang voor 
studenten die willen overstappen naar een andere studie.  
In het tweede studiejaar kan de propedeuse nog gewoon worden afgerond zonder problemen. 
In jaar drie moet de propedeuse zijn afgerond, omdat er anders bepaalde studieonderdelen 
niet gevolgd mogen worden en de hoofdfase niet kan worden afgerond. 
 
Het assessmentformulier met handtekeningen dat je krijgt toegestuurd, bewaar je voor de 
volgende assessments (hoofdfase en startbekwaamfase). 
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Hoofdfaseassessment  
  
Het hoofdfase assessment wordt afgenomen door twee assessoren. De tweede assessor is de 
SLB’er van de student.  
De student dient zich tijdig aan te melden voor het assessment.  
  
Toelatingseisen voor het assessment:  
  

• Ten minste 75% van de tentamens – inclusief de minor – zijn behaald.  
  

• De stage-onderdelen zijn met ten minste een voldoende afgesloten.  
  

• Er zijn drie reflectieverslagen ingeleverd: één uit het tweede jaar van de studie en twee 
uit het derde jaar. De reflecties zijn via de STARR-methode aangeleverd.  

  
Inhoud van het portfolio (in deze volgorde aan te leveren) 
  

1. Studieresultaten 
Toelichting: een pdf/printscreen van Progress, zo nodig aangevuld met de stand van 
zaken zoals die nog niet is te zien op Progress.  
  

2. Reflectieverslagen 
a. jaar twee: een terugblik op het hele jaar en de voortgang die gemaakt is door 

de student; ten minste twee STARR verslagen.  
b. jaar drie: een terugblik op de voortgang van de studie van de hele hoofdfase en 

ten minste twee STARR verslagen.  
  

3. Stageverslag (inclusief reflectie op de stage)  
  

4. Twee casussen 
a. Een praktijksituatie uit het werkveld waarvoor wordt opgeleid. In die situatie 

komen de kwaliteiten van de student naar voren op zo’n manier dat daaruit 
blijkt wat deze heeft gedaan, hoe de student het heeft ervaren en hoe deze dat 
verbindt met de theorie.  

b. Een praktijksituatie uit het werkveld waarvoor wordt opgeleid, waarin de stu-
dent zich nog moet verbeteren. De student is in staat om aan te geven op welke 
punten deze zich nog wil verbeteren en hoe hij dat denkt te gaan aanpakken.  

Elke casusbeschrijving beslaat ten minste twee pagina’s A4. Naast de beschrijving kan 
de student audiovisueel of ander materiaal aanleveren ter ondersteuning van de casus.  

 
5. Assessmentformulier propedeuse 

 
 
 
Opmerkingen  
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Tijdens het assessment wordt de competentie persoonsontwikkeling en reflectie op hoofdfase 
niveau beoordeeld. De student benoemt de bij de casussen horende kennis en vaardigheden. 
De student toont aan te kunnen reflecteren op deze voornoemde onderdelen. De student 
wordt nog niet beoordeeld op eindverantwoordelijkheid in de werksituatie.  
  
N.B. Indien tijdens de hoofdfase een competentie behorend bij een college, beroepsproduct 
of stage onvoldoende is aangetoond, dan is dat meegedeeld aan de student. Het is dan aan de 
student om vóór het assessment door middel van een ander bewijs alsnog aan te tonen wel 
over deze competentie te beschikken. Voor studieonderdelen die nog niet zijn afgerond, maar 
waar wel competenties aan zijn verbonden, geldt eveneens dat de student bewijzen moet aan-
leveren die aantonen dat deze over de vereiste competenties beschikt. Tijdens het assessment 
wordt vastgesteld of de student inderdaad voldoende heeft aangetoond over alle competen-
ties op het niveau van de hoofdfase te beschikken.  
  
Het assessmentformulier met handtekeningen dat je krijgt toegestuurd, bewaar je voor de 
volgende assessments (startbekwaamfase). 
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Startbekwaamfaseassessment  
  
Het startbekwaamfaseassessment wordt afgenomen door twee assessoren. De SLB’er van de 
student kan geen assessor zijn in de startbekwaamfase.  
De student dient zich tijdig aan te melden voor het assessment.  
  
Toelatingseisen voor het assessment:  
  

• Alle studieonderdelen zijn behaald, inclusief stage en eindscriptie.  
  

• Er zijn twee reflectieverslagen over de startbekwaamfase ingeleverd. De reflecties zijn 
via de STARR-methode aangeleverd.  

  
Inhoud van het portfolio (in deze volgorde op te nemen) 
  

1. Studieresultaten 
Toelichting: een pdf/printscreen van Progress, zo nodig aangevuld met de stand van 
zaken zoals die nog niet is te zien op Progress.  
  

2. Twee reflectieverslagen 
Toelichting: een terugblik op de voortgang van de hele studie en ten minste twee STARR 
verslagen.  

  
3. Stageverslag (inclusief reflectie)  

  
4. Reflectie op de scriptie  

  
5. Twee casussen:  

  
a. Een praktijksituatie uit het werkveld waarvoor wordt opgeleid. In die situatie 

komen de kwaliteiten van de student naar voren op zo’n manier dat daaruit 
blijkt wat deze heeft gedaan, hoe de student het heeft ervaren en hoe deze dat 
verbindt met de theorie.  

b. Een praktijksituatie uit het werkveld waarvoor wordt opgeleid, waarin de stu-
dent zich nog verder kan/wil ontwikkelen. De student is in staat om aan te ge-
ven op welke punten deze zich nog wil verbeteren en hoe de student dat wil 
gaan aanpakken.  

Elke casusbeschrijving beslaat ten minste twee pagina’s A4. Naast de beschrijving kan 
de student audiovisueel of ander materiaal aanleveren ter ondersteuning van de casus.  

  
6. Assessmentformulier propedeuse en hoofdfase 

 
 
 
 
Opmerkingen  
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Beoordeeld wordt de competentie persoonsontwikkeling en reflectie op  
startbekwaamfase-niveau. Dit betekent dat de student de bij de casus horende kennis en vaar-
digheden kan benoemen en daarbij op zijn handelen kritisch kan reflecteren. De student moet 
in staat zijn alternatieven voor zijn handelen te geven in een situatie waarin deze zelfstandig 
opereert.  
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Afspraken en informatie  
 
Aan het begin van het assessment controleren de assessoren door na te vragen bij de stu-
dent of alle gegevens kloppen dan wel dat er nog aanvullende gegevens zijn: behaalde 
cijfers etc.  
Assessments die worden afgenomen terwijl nog niet voldoende EC’s of stages zijn be-
haald, worden onder voorbehoud afgenomen. Dat wordt genoteerd op het assessmentfor-
mulier. Het assessment is dan niet behaald, tenzij de EC’s/stages alsnog worden aange-
toond behaald te zijn. 
Het startbekwaamassessment mag alleen worden afgenomen als alles is behaald, daar 
mag geen enkel onderdeel ontbreken. 
Ontbreekt er bij het dit assessment een onderdeel, dan kan het assessment niet worden 
afgenomen, ook niet onder voorbehoud. De examencommissie of het bedrijfsbureau is 
gemachtigd om ontbrekende onderdelen aan te vullen, die wel aanwezig blijken te zijn. 
 
 
  
Afspraken over de manier en termijn van inleveren van het assessmentdossier:  

• Het digitale assessmentdossier dient aangeleverd te worden via [MijnFHTL], [as-
sessments]. 
Er kan gekozen worden de verschillende onderdelen apart te uploaden.  
Er is ook de mogelijkheid het hele portfolio in één bestand te uploaden (voorkeur).  
De student levert uiterlijk 14 dagen voor het assessmentexamen zijn assessmentdos-
sier digitaal in bij de SLB’er voor advies om door te gaan of niet te doorgaan (dat niet 
gecommuniceerd wordt naar de assessoren).  

• de student levert uiterlijk 8 dagen voor het assessmentexamen zijn assessmentdossier 
digitaal. Indien gewenst door de assessoren leveren zij ook een geprinte versie aan 
acht dagen van tevoren.  
  

Overige belangrijke informatie is te vinden op de portal site van FHTL:  
• Competentieprofielen  
• Onderwijs Examen Reglement (OER)  
• Afstudeerprocedure  
• Studiegidsen  
• Cohort overzichten  
• N.B. Studieresultaten zijn in te zien via ProGRESS. Een link naar deze site is ook te vinden 

op de Fontys portal.  
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Voorbeeld indeling assessmentdossier propedeuse, alles in één document:  
  
Op de voorkant:  

• assessmentdossier van: naam student  
• Opleiding: Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, te Utrecht  
• Studentnummer: --  
• Datum van inleveren:  

  
Inhoud:  

• Inhoudsopgave  
• Persoonlijke Gegevens  
• Motivatie om te kiezen voor deze studie  
• Overzicht studieresultaten (Progress)  
• Overzicht SVI (Voltijd)  
• Beroepsproducten 
• Stageverslag  
• Reflectieverslagen van het studiejaar (toelichting: over 1e en 2e semester)  
• Verantwoording studiekeuze: GPW / LGL  

  

Opbouw van het assessment of competentie-examen:  
 

• Opening  
• Vaststellen te bespreken competenties  
• Criterium Gericht Interview met STARR-vragen naar aanleiding van producten/bewij-

zen in portfolio  
• Afronding van gesprek: heeft de assessee (de student) nog vragen? Reacties naar aan-

leiding van het gesprek?  
• Beoordeling en vervolgprocedure: uitslag, consequentie. NB schriftelijk verslag van de 

uitslag voor student, hogeschool en SLB’er.  
• Afsluiting  

 

•  


