
1000e Assessor opgeleid bij Friesland Campina! 

Op 13, 21, 22 maart en 16 april 2012 is bij Friesland Campina in Beilen de 1000e assessor 
opgeleid. Friesland Campina is bezig om een aantal medewerkers als coach/assessor te 
trainen in het leren afnemen van assessments op de werkvloer. Een assessor beoordeelt of 
een medewerker van Friesland Campina voldoet aan de gestelde competenties voor het 
goed uitvoeren van de werkzaamheden. Medewerkers van Friesland Campina hebben 
namelijk de mogelijkheid zich met behulp van e-learning te kwalificeren in hun vakgebied, 
daarbij worden ze gecoacht en getraind door medewerkers van het eigen bedrijf. Op het 
moment dat een van de medewerkers aangeeft alle beroepscompetenties te beheersen 
wordt er een bedrijfsassessor ingeschakeld. Deze assessor neemt op de werkplek een 
beroepsgericht assessment af, al dan niet leidend tot een certificaat. Echter ook een 
coach/assessor dient zich middels training te kwalificeren voor het afnemen van 
assessments. Het trainingstraject dat leidt tot een certificaat assessor Aequor wordt verzorgd 
door assessorentrainers van Groeien in Organisaties. Zij trainen zowel in het onderwijs als in 
het bedrijfsleven. Vanaf februari 2012 geven trainers van Groeien in Organisaties bij 
Friesland Campina deze coach- en assessorentrainingen. Het zijn zeer interactieve 
trainingen met veel oefeningen in de praktijk. Zo worden er met een actrice bijvoorbeeld 
proef assessments in de fabriek afgenomen, waarna de beelden met behulp van video 
interactie analyse worden beoordeeld. Naast het trainen van bedrijfsassessoren hebben 
trainers van Groeien in Organisaties veel docenten in het MBO geschoold tot 
onderwijsassessor in het leren afnemen van Proeve van Bekwaamheden, een vast 
onderdeel van het examen en waarin de kandidaat zich eveneens moet bewijzen. Het is aan 
de assessoren om alle verrichtingen en handelingen van kandidaten goed waar te nemen en 
te toetsen aan de competentie vereisten. Indien de resultaten met de coaches en 
assessoren bij Campina Friesland in Beilen inderdaad blijvend positief zijn, overweegt het 
management deze aanpak en werkwijze ook elders binnen Friesland Campina te gaan  
introduceren.  


