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11 jul Assessment van vakmanschap (5) 
 
Inleiding 
Assessment van competenie kan allerhande verrassingen 
geven doordat assessoren impliciet verschillende defini-
ties van competentie gebruiken. Of onuitgesproken ver-
schillende doelstellingen hebben met het assessment.  
We vergelijken assessment bij sollicitatie en bij diplome-
ring om dit toe te lichten.  
 
Uitgangspunten 
Bij de beoordeling van vakmanschap voor een sollicitatie 
betekent competent dat iemand geschikt is voor een func-
tie. De definitie van competentie die hiervoor gebruikt 
wordt, omvat ook persoonlijke eigenschappen. Zodat een 
1:1 match van persoon en functie gemaakt kan worden. 
Bij de beoordeling van diplomawaardigheid voor een proeve 
van bekwaamheid betekent competent dat iemand start-
bekwaam is voor een beroep. De definitie die hierbij ge-
bruikt wordt spitst toe op zaken die iemand kan leren voor 
een beroep. Een beroep is breder dan een functie en per-
soonlijke eigenschappen kunnen bij het vervullen van spe-
cifieke functies soms wel en dan weer niet van pas komen.

 
Tabel 1 stelt dat het beroepsonderwijs startbekwaam 
maakt op het niveau van de competente professional.  
 
De beoordeling van vakmanschap 
Een aantal kenmerken spelen door elkaar heen bij een 
assessment. Deze zijn moeilijk uit te sluiten van het han-
delen van mensen, maar moeten soms buiten de beoorde-
ling gehouden moeten worden. Denk aan: 
1. Ervaring met het werk: iemand moet niet meer in de 

weg lopen (Senge, 1990; The fifth Discipline).  
2. Ontwikkeling in de praktijk: iemand moet professio-

nele kenmerken hebben (Dreyfus & Deyfus, 1986; 
Mind over machine). 

3. Rijpheid in het leven: iemand moet een bepaalde fase 
van bewustzijn hebben ontwikkeld (Kegan, 1994; The 
mental demands of modern life). 

4. Opleiding voor het beroep: iemand wordt in drie jaar 
startbekwaam op een European Qualification Frame-
work niveau 1 t/m 8. Daarna doet hij er nog drie jaar 
over om in het werk vakbekwaam te worden (!?).  

 
 
De beoordeling van vakmanschap is breder dan die van competentie 
In tabel 1 hieronder zijn de criteria van een aantal niveauclassificaties naast elkaar gezet. Uit de tabel blijkt dat de 
competentiebeoordeling voor diplomawaardigheid een smaller scope heeft dan bij een sollicitatie voor een functie. In de 
hrm-wereld zij definities van competentie waarin persoonlijke eigenschappen een rol spelen gebruikelijk. Northouse zet 
daarvan lijstjes naast elkaar (2010; Leadership, p. 19). Die lijstjes zijn handig bij selectie voor functies. 
 
Tabel 1: Noties van niveau bij vakmanschap 
 

Ervaring 
in het werk - het gilde 

(Senge, 1990) 

Ontwikkeling 
- in de praktijk - 

(Dreyfus & Dreyfus, 1986) 

Rijpheid 
- in het leven - 
(Kegan, 1994) 

Opleidingsniveau  
voor een beroep 

(EQF-classificatie) 
  impulsief 

 

 

Leerling 
  kent de praktijk 
  startbekwaam 

de novice 
 

 
instrumenteel 

 

de gevorderde 
 

 

Gezel 
  kent de begrippen  
  vakbekwaam 

de competente professional 
 

 

interpersoonlijk 
EQF 1 t/m 8 

de ervaren professional 
 

 
zelfsturend 

 

Meester 
  kent de essentie 

de expert 
 

 

 transformerend 
 

 

 
Conclusies 
1. Het competentiebegrip voor hrm is anders dan dat 

voor onderwijs omdat het met een andere doelstel-
ling wordt gebruikt. 

2. Bij de formulering van leerdoelen voor competen-
tiegericht onderwijs komen woorden voor die ook 
in de classificatie van Kegan staan. 
Kegan stelt dat de meeste hbo-studenten bij het 
begin van hun studie in de instrumentele bewust- 
 

 
zijnsfase verkeren en dat tijdens de opleiding de 
zelfsturende fase amper voorkomt. De formulerin-
gen van de leerdoelen behoeven mogelijk afstem-
ming: kan een zelfsturende mbo-er niet en een in-
strumenteel zelfstandig werkende mbo-er wel? 

3. Voor elk EQF-niveau 1 t/m 8 is een minimum niveau 
van ervaring, ontwikkeling en rijpheid van toepas-
sing. Dit speelt in de beoordeling van diplomawaar-
digheid altijd mee. Het zou niet goed zijn om daar 
expliciet over te zijn?  
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