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1. Introductie individuele certificering Tandprothetiek
Beste kandidaat,
Je wilt als tandprotheticus gecertificeerd worden op NLQF niveau 6 (hbo bachelor). Om aan te kunnen tonen dat
je op dit niveau denkt en werkt ga je een portfolio maken en voer je een assessmentgesprek ter afsluiting van het
traject. In deze handleiding vind je alle informatie die je nodig hebt om het portfolio te maken en om deel te
kunnen nemen aan het assessmentgesprek.
Hoofdstuk 2 van deze handleiding beschrijft de gehele certificeringsprocedure zodat je weet wat er van je
verwacht wordt. In hoofdstuk 3 vind je de instructies voor het samenstellen van een portfolio.
De handleiding is een verkorte versie van de handleiding die u ontvangt wanneer u gaat deelnemen aan het
traject. De extra formulieren die u ontvangt helpen u bij het samenstellen van het portfolio en een uitgebreide
toelichting op de eisen die gesteld worden.
Neem indien je vragen hebt over het certificeringsproces contact op met Chhetri Ober: chhetri@inschaling.pro of
06-130401916
We wensen je veel succes met het traject!

Directie
Inschaling.pro
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2. Proces certificering NLQF-niveau 6 (hbo bachelor)

Start proces van
certificering

1. Startgesprek (intake)

Voorbereiding en
uitvoering
assessment

2. Samenstellen portfolio

3. Beoordeling van portfolio

4. Voeren van een assessmentGesprek (door onafhankelijk
assessmentbureau)

Waardering en
erkenning

5. Beoordeling

6. Uitslag

Start proces van certificering
1. Startgesprek
Er wordt een startgesprek met je ingepland. Daarin staat centraal wat er van je verwacht wordt en wat je van
ons kunt verwachten. Het startgesprek kan ook in een groep plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het moment
waarop je het traject start.

Voorbereiding en uitvoering assessment
2. Samenstellen portfolio
Ter voorbereiding op het assessmentgesprek stel je een portfolio samen. Een portfolio is een map met daarin
opgenomen:
- Zelfbeoordelingen per criterium.
- Een aantal bewijzen waarmee je jouw kennis en ervaring wilt onderbouwen.
Zie voor verdere instructies m.b.t. het samenstellen van het portfolio hoofdstuk 3.
3. Beoordeling van portfolio
Vervolgens beoordelen twee deskundigen, assessoren genoemd, of jouw portfolio relevant en volledig is.
Wanneer zij twijfelen, kan om aanvullende informatie worden gevraagd.
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4. Voeren van een assessmentgesprek
De volgende stap is het voeren van een assessmentgesprek met een assessor. Het assessmentgesprek heeft
ten doel vast te stellen of je bij de uitvoering van jouw werkzaamheden voldoet aan het hbo-niveau (niveau
6). De informatie uit jouw portfolio vormt de basis om dit gesprek te voeren. Het assessmentgesprek duurt
maximaal een uur.
In het gesprek wordt altijd ingegaan op:
- specifieke situaties waarin je een bewijsstuk hebt gemaakt en activiteiten hebt uitgevoerd. Wie was jouw
opdrachtgever? Wat was de aanleiding en het doel? Wat was er al dan niet complex aan deze situatie?
- jouw werkwijze bij de uitvoering van taken en activiteiten. Wat deed je en hoe? Welke vakkennis was
hierbij van belang en waarom? Hoe heb je jezelf de benodigde kennis eigen gemaakt?
- reflectie op jouw ervaringen. Wat ging goed, wat kan beter? Wat zijn jouw sterke en minder sterke
kanten?

Waardering en erkenning
5. Beoordeling
Op basis van het portfolio en het assessmentgesprek wordt beoordeeld of je voldoet aan het hbo-niveau
(niveau 6). De assessor legt de beoordeling vast in een rapportage. Per criterium (bijlage 2) wordt bepaald of
je die wel of niet hebt aangetoond. Indien je (nog) niet voldoet aan de gestelde eisen wordt ook een advies
gegeven wat je kunt doen om jezelf te ontwikkelen.
6. Uitslag
De assessoren bepalen aan de hand van het portfolio en het assessmentgesprek of je over een hbo werk- en
denkniveau beschikt of niet.
Indien je nog niet voldoet:
Het is mogelijk dat je op onderdelen nog niet voldoet aan de gestelde eisen. De assessor zal dan duidelijk
beschrijven op welke onderdelen nog verdieping nodig is. Verdieping kan op twee manieren gerealiseerd
worden:
1. Door het volgen van relevante cursussen/opleidingen. Het certificaat van de betreffende cursus dient dan
als bewijs voor het voldoen aan de gestelde eisen. Deze kun je dan opnemen in het portfolio.
2. Door zelfstudie en het werken in de praktijk. Indien je bijvoorbeeld nog onvoldoende hebt kunnen
aantonen dat je bedrijfsvoering op orde is, dan kun je in deze tijd een kwaliteitsplan ontwikkelen. Hiervoor
hoef je dan niet een cursus te volgen maar toon je aan door middel van een product dat je hebt ontwikkeld
(bijvoorbeeld een kwaliteitsplan, verbeterplan, ondernemersplan etc.) en dat je voldoet aan de gestelde
eisen.
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3. Portfolio-instructies
3.1 Instructies
De criteria in de zelfevaluatie en het beoordelingsformulier zijn gebaseerd op de beschrijving van het hbo
bachelorniveau (NLQF 6) en het Beroepsprofiel Tandprotheticus (2018). De criteria vormen de leidraad bij het
samenstellen van het portfolio. In het portfolio wordt geïnventariseerd over welke ervaring en kennis je beschikt.
Houdt u bij het maken van een portfolio rekening met een tijdsinvestering van ongeveer 40 à 60 uur, afhankelijk
van het aantal bewijsstukken dat je reeds gemaakt of beschikbaar hebt. Wanneer je alles nog moet ontwikkelen
dan is het goed mogelijk dat dit meer tijd van je vraagt. Het voordeel is dat je zelf kunt plannen wanneer je hier
aan werkt en ook hoe lang je over het traject doet.
Instructies
Elk onderdeel uit het portfolio is op dezelfde wijze uitgewerkt, namelijk:
1. Titel CanMEDS-rol
Een uitgebreide beschrijving van de verschillende CanMEDS-rollen kan je vinden in het Beroepsprofiel
Tandprotheticus (2018).
2. Een aantal zelfevaluatievragen die de activiteiten beschrijven die bij dit onderdeel behoren
Als je ervaring heb met de beroepshandelingen behorende bij de CanMEDS-rol, dan vul je de bijbehorende
zelfevaluatie in. Je geeft aan op welke wijze je ervaring hebt.
3. Beschrijving van het aantal en soort bewijzen
Met bewijzen toon je aan over welke kennis en ervaringen je beschikt met betrekking tot een CanMEDS-rol.
Bewijzen zijn producten die je in jouw praktijk hebt gemaakt. Er worden een aantal voorbeelden gegeven.
Deze geven een denkrichting, maar als je over andere, betere voorbeelden beschikt, neem je die op in je
portfolio. Indien er geen beroepsproduct beschikbaar is, kan je een concrete praktijkervaring beschrijven
(ervaringsverslag).
Als je een bewijs opvoert, dien je een titel en datum toe te kennen. Ter toelichting op elk bewijs (in totaal
maximum van 4) vragen we je een START-formulier in te vullen. Hierin licht je de Situatie toe waarin je het
bewijs hebt gemaakt, de Taak/opdracht die je daarbij had, de Activiteiten die je zelf hebt uitgevoerd, het
Resultaat waartoe dat heeft geleid en de wijze waarop je een dergelijke opdracht een volgende keer zou
aanpakken (Transfer). Het laatste onderdeel kan ook gezien worden als Reflectie.
Let er op dat jouw bewijzen altijd voorzien zijn van een datum en een referentie! De authenticiteit van het
bewijs moet gecheckt kunnen worden.

3.2 Opbouw portfolio
Je bundelt al jouw materiaal in een (digitale) map en voorziet die van:
- een voorblad met een titel, uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon en e-mail);
- een inhoudsopgave;
- het portfolio; je ordent deze als volgt:
Per CanMEDS-rol
o titel van de CanMEDS-rol;
o het ingevulde formulier van de zelfevaluatie;
o de bewijzen (titel en datum), steeds voorzien van een START-formulier (eerst START-formulier,
daarachter het bewijs waarop het betrekking heeft).
Lever het portfolio in via de website of per mail info@inschaling.pro.
Jouw portfolio wordt in alle gevallen vertrouwelijk behandeld
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