Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté

Vill du bli yrkesbedömare?
Som yrkesbedömare kommer du att ha behörighet att rekommendera personer till de
yrkesbevis du har behörighet att bedöma inom, till TCYK. Som yrkesbedömare bör du
ha kunskaper inom det aktuella yrkesbevisområdet och det är en fördel om du har
yrkesbevis. Har du inte yrkesbevis ska du kunna styrka likvärdig kompetens. Om du
som yrkebedömare inte själv har kunskap inom ett visst område, ska du ta hjälp av
handledare i arbetet med att kontrollera teoretiska och praktiska kunskaper och
färdigheter hos den person som ska valideras och godkännas för yrkesbevis. Eftersom
du många gånger bygger din bedömning på information från olika handledare är det
viktigt att du är duktig på att leda den typen av bedömningsprocesser. Som
yrkesbedömare har du ansvar för att bedömningen blir korrekt utförd, både när det
gäller praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter för respektive yrkesbevis.
Du ansöker om att bli yrkesbedömare digitalt på vår hemsida. Först måste du registrera
ett konto hos TCYK här, och sedan fyller du i ansökan för bedömare. Det kostar 300 kr
+ moms och ansökan måste förnyas vart femte år. Inom denna femårsperiod ska du
också delta vid minst ett av de fortbildningstillfällen som TCYK anordnar för denna
grupp, för att säkerställa likvärdigheten vid bedömning. Under 2020 kommer du också
att få tillgång till en kortare webbutbildning som du ska genomföra i anslutning till att
du ansöker om att bli yrkesbedömare hos TCYK.
I webformuläret ska du också ange vilka yrkesbevis din ansökan avser. Kom ihåg att
skicka med dokument som styrker behörigheten för samtliga yrkesbevis du söker för.
I webformuläret kan du också, i fältet övrigt, ange om du avser att vara yrkesbedömare
internt på den arbetsplats där du jobbar eller om du också kan erbjuda dina tjänster som
yrkesbedömare externt till andra arbetsgivare eller utbildare.
Till din ansökan ska du bifoga:
•
•

Yrkesbevis inom sökt yrkesbevisområde eller dokumentation som styrker
motsvarande kunskaper.
Intyg om att du har erfarenhet som handledare och vana från liknande
bedömningssituationer. Bifoga kopia på handledarutbildning, OCNbedömarutbildning eller arbetsgivarintyg som styrker din förmåga att leda
bedömningsprocesser.

En arbetsgivare eller utbildningsanordnare som vill anmäla flera yrkesbedömare kan
enkelt göra det i den digitala anmälan på vår hemsida.
Efter att TCYK godkänt anmälan kommer en faktura att genereras och mailas till den
adress som uppges i anmälan.
För yrkesbevis 1 integrerar vi 2019-2020, inom projektet ”Testår yrkesbevis 1”,
valideringsmetoden OCN för att säkerställa en korrekt och likvärdig bedömning som du
som yrkesbedömare kan känna dig trygg med, då du skickar dina
yrkesbevisrekommendationer till TCYK.

