
 
 

AANLEIDING 

 

 Toenemende aandacht voor loopbaan- en talentgerichte intake 

 Passend onderwijs 

 Optimaliseren studierendement (minder ‘VSV’) 

 Gewenst kwaliteitsslag naar ‘kansrijke toelatingsbeleid’ (ECBO, 2013) 

 ‘De overgang naar mbo blijft risicovol die vraagt om extra aandacht’ (Bussemaker, 2014) 

 

 

 

WAT IS NODIG? 

 
 

 

 Een aangescherpte- en gedeelde visie op het intakebeleid 

 

 Een transparant beschreven organisatie rond de uitvoering van de intake 

 

 Besluitvorming en kennis over instrumenten en testgebruik 

 

 Van ‘intaker’ naar ‘loopbaanassessor’; specialisten met een competentiemix van assessor en 

 loopbaanbegeleider 

 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE? 
 

Maak een vrijblijvende afspraak over mogelijkheden training en ‘coaching on the job’ op basis van 

eigen behoefte. 

Voor uitgebreide info kijk op www.lobschool.nl  of bel Jan Willem Bruil: 0652291133 
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http://www.lobschool.nl/


 
PROFESSIONALISERING VAN DE STUDIELOOPBAANASSESSOR,  

DE BETERE INTAKER 

 

De ‘intake’ in het mbo en hbo verdient voortdurende aandacht. Er is een groot belang bij het 

snel en kansrijk loodsen van een VO-leerling naar de optimale opleidingsplek. Het kansrijke 

zit ‘m niet alleen in de visie en het beleid, maar vooral ook bij de deskundigheid van de 

‘intakers’. Meer en meer realiseren scholen zich dat de toelating en plaatsing een onderdeel is 

van de doorlopende begeleidingslijn van de leerling/student.  

Het begrip studieloopbaanassessor komt voort uit de combinatie van twee disciplines; die van 

assessor (beoordelaar bij examens en proeve van bekwaamheid) en die van (studie-) 

loopbaanbegeleider. Juist de combinatie van competenties van beide functies voorziet in de 

behoefte. De instromende student voelt zich gehoord met erkenning van bewijsstukken, 

doorstroomdossier, verworven loopbaancompetenties, eventuele beperkingen, etc. en de 

vervolgopleiding beoordeelt op basis van transparante criteria. Een warm aanvoelend en 

zuiver gesprek aan de poort! 

 

Professionalisering 
De professionalisering van intakers levert een bijdrage aan de volgende doelen die een mbo of 

hbo zich kan stellen.  

 De student wordt zo snel mogelijk geplaatst in de juiste opleiding op het juiste niveau. 

 De ondersteunings- en begeleidingsbehoefte van de student is vanaf de start van de 

opleiding in beeld, zodat de student de juiste begeleiding ontvangt en bij de 

groepssamenstelling eventueel rekening kan worden gehouden met specifieke 

behoeften van studenten. 

 Het aantal ‘VSV-ers’ en ‘switchers’ wordt verder teruggedrongen; het 

studierendement wordt hoger. Een investering in de intake betaalt zich later uit door 

een besparing op de kosten door voortijdige uitval en begeleiding bij heroriëntatie. 

 

Mogelijkheden 
1) Startmeting van competenties bij de intakers met behulp van een competentiematrix. In 

hoeverre voldoet de intaker aan het profiel: beginner, gevorderd of deskundig? 

2) Vaststelling gewenst professionaliseringstraject: 

a) Training van twee of vier dagdelen 

b) Opfris en intervisie van een dagdeel m.b.v. eigen beeldopname 

c) Coaching on the job: ontwikkelingsgerichte feed back tijdens eigen intakes 

d) Combinaties in overleg mogelijk (bijvoorbeeld de verdiepingsmodule Passend 

Onderwijs) 

3) Bewijs van deelname en/of bewijs van competenties ‘loopbaanassessor’ 

 

Onderdelen training 
Toepassen beoordelingscriteria instroomprofiel (WAKKER-methode voor optimaliseren 

betrouwbaarheid en validiteit), rapporteren, adviseren, reflecteren op de 5 

loopbaancompetenties van Kuijpers, beoordelen op het beroepsbeeld van de instromer, 

criterium gericht interview (STARRT-methode), algemene gespreksvaardigheden en reflectie 

op eigen valkuilen bij de ‘intake’. 


