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Definition of an Assessment Center
Ocenjevalni center (OC) je postopek, preko katerega lahko ocenimo tako trenutno stanje
kompetenc posameznika, kot tudi njegov (skriti) potencial. Metode, ki se uporabljajo v
postopku ocenjevalnega centra, standardizirano ocenjujejo vsa izbrana vedenja.
Postopek vključuje več tehnik, pri katerih
s o d e l u j e j o u s p o s o b l j e n i o p a zova l c i .
Simulacije, ki se lahko uporabijo tekom
postopka OC, so raznolike – pisne naloge (t.i.
in-tray), ustne predstavitve, skupinske
diskusije ter igre vlog – če omenimo le tiste
najpogosteje uporabljane. Del postopka so
lahko tudi druge metode - različni vprašalniki
(kot na primer psihološko testiranje,
samoocenjevalni kompetenčni vprašalniki, …)
in razgovori, vendar pa sami po sebi nikakor ne
morejo biti poimenovani ocenjevalni center.
Četudi se uporabi več različnih vprašalnikov in
sodeluje več ocenjevalcev (kot na primer pri
metodi 360°), brez uporabe zgoraj omenjenih
simulacij to ni ocenjevalni center.

Pisna naloga (in-tray) ponavadi pred
udeleženca postavi kup korespondence ter
papirjev, skozi katere se mora prebiti.
Ustna predstavitev od udeleženca zahteva
predstavitev določene teme pred
občinstvom.
Skupinska diskusija vključuje več
udeležencev, ki morajo med seboj sodelovati
in rešiti predstavljeni problem.
Igra vlog postavi udeleženca v realno

situacijo, v kateri se mora čim bolje znajti.

Tekom postopka ocenjevalnega centra usposobljeni opazovalci uporabljajo standardizirane
opazovalne liste, na katere zapisujejo svoja opažanja. Ko udeleženec opravi vse naloge, se na
sestanku vseh opazovalcev oz. ocenjevalcev, ki so sodelovali v postopku, ocene tudi uskladi.
Razprava se zaključi z oceno uspešnosti udeleženca za vsako kompetenco oz. spremenljivko,
ki je bila opazovana.
Tekom postopka ocenjevalnega centra usposobljeni opazovalci uporabljajo standardizirane
opazovalne liste, na katere zapisujejo svoja opažanja. Ko udeleženec opravi vse naloge, se na
sestanku vseh opazovalcev oz. ocenjevalcev, ki so sodelovali v postopku, ocene tudi uskladi.
Razprava se zaključi z oceno uspešnosti udeleženca za vsako kompetenco oz. spremenljivko,
ki je bila opazovana.
Ključni kriteriji, ki določajo ocenjevalni center:
s Sistematičnost metode (vnaprej je podrobno določeno, kaj se ocenjuje)
s Raznolikost uporabljenih metod
s Ena od metod je zagotovo simulacija (npr: igra vlog)
s Sumiranje rezultatov
s Osredotočenost na ključne atribute, kompetence, veščine, itn. za določeno delovno
mesto
Ocenjevalni center ter metodologija ocenjevalnega
centra nimata istega pomena.

Simulacije ter igre vlog so lahko del selekcijskega postopka ali del postopka za oceno kompetenc,
vendar pa so le metoda ocenjevalnega centra. Postopek lahko kljub njihovi uporabi ne dosega
kriterijev za ocenjevalni center. Za doseganje kriterija mora biti simulacij več, morajo biti sistematično
zastavljene itn.

V tem dokumentu imamo vedno v mislih postopek ocenjevalnega centra in ne le metod, ki
ocenjevalni center sestavljajo.

Prednosti in slabosti ocenjevalnega centra
Da bi lahko čim bolje uporabljali metodo ocenjevalnega centra, je pomembno poznati tako
njegove prednosti, kot tudi omejitve.
Ocenjevalni center ima številne prednosti:
s Dokazana napovedna veljavnost
s Napoveduje široko paleto kriterijev
s Lahko meri atribute, ki jih je drugače zelo težko ugotoviti
s Lahko meri atribute, ki jih je mogoče izboljšati (kompetence)
s Omogoča merjenje več atributov
s Vključuje lahko vse, kar se da izmeriti
s Realističnost: udeleženci med izvajanjem nalog prikažejo resnično stanje
s Lahko meri deklarativno ter procesno znanje
s Je prilagojen specifičnim potrebam organizacije
s Rezultati so nepristranski (niso občutljivi na rasno pripadnost, starost idr.)
s Dobro sprejet s strani zaposlenih ter kandidatov na delovna mesta
s Manj omejitev obsega na najvišji vodstveni ravni kot npr. pri kognitivnih testih
s Poročila vsebujejo veliko vedenjskih podrobnosti
s Številne izboljšave v izvedbi ocenjevalnih centrov zmanjšujejo sicer znane
pomanjkljivosti, npr. visoko obremenitev ocenjevalcev (izboljšave pri točkovanju in
poročanju) ter stroškov in obvladljivosti (tehnološki napredek)
Pomanjkljivosti ocenjevalnega centra:
s Ni še povsem jasno, kako različne dimenzije ter situacije (naloge) vplivajo druga na
drugo, oz. z drugimi besedami, kaj v situacijah (simulacijah) sproži specifičen odziv
pri udeležencu - tako se najboljše rezultate zagotovi s tesno povezanostjo
simulacije z realnimi delovnimi situacijami
s Potrebnih je veliko zaposlenih za izvedbo
s Zahteva veliko časa
s Cena
s Ponavadi ni stroškovno učinkovit kot prvi korak v selekciji za nižja delovna mesta
s Kompleksnost izvedbe
s Velika kognitivna obremenitev za ocenjevalce

s Omejeno število udeležencev v določenem času
s Težko je prilagajati snovanje ter standardiziranje preizkusov kulturnim razlikam
Nekatere pomanjkljivosti so že obravnavane v okviru različnih pristopov. Ponudnik si mora
prizadevati za zmanjšanje pomanjkljivosti, kjer je to mogoče, ne da bi ogrozil kakovost
rezultatov ocenjevalnega centra.

Vloge in naloge
V postopku ocenjevalnega centra obstajajo tri različne vloge:
Udeleženec: je oseba, ki bo ocenjevana in bo pridobila uvid v svoje močne ter šibke točke,
ter pridobila informacije o tem, kako se lahko še izboljša.
Igralec: je tisti, ki stopi v interakcijo z udeležencem ter ustvari pogoje, v katerih udeleženec
prikaže vedenja, ki so ocenjevana. Najpogosteje je udeleženec v stiku z enim igralcem (kdaj
lahko tudi več hkrati), vedno pa je prisoten tudi vsaj en opazovalec. Igralec je usposobljen,
celostno razume postopek ter svojo vlogo v njem – spodbuditi vedenje. Seznanjen je s
specifičnim materialom vsake simulacije ter vlogo, ki jo igra.
Igralec je dobro seznanjen s tem, v kolikšni meri se mora držati pripravljenega »scenarija« ter
kdaj in na kakšen način lahko od scenarija odstopi (npr. v nepredvideni temi pogovora). Del
usposabljanja je tudi proces za zagotavljanje konsistentnosti igralca (oz. njegove igre).
Priporočljivo je izvajati periodične preizkuse, s katerimi se zagotovi, da se standardi
vzdržujejo. V primerih, ko se za zaključevanje ocen uporabi tudi mnenje igralca, je nujno
predhodno usposabljanje, da zagotovimo podajanje zahtevanih informacij, ne pa igralčevega
posplošenega vtisa ali mnenja o udeležencu.
Opazovalec/ocenjevalec: ima dve glavni nalogi – opazovati ter ocenjevati. Opazovanje
poteka tekom samih simulacij, medtem ko ocenjevanje ter podajanje mnenj poteka po
zaključenih simulacijah. Opažanja se vežejo izključno na vedenja, to pomeni objektivno
zaznavne pojave (tj. vse, kar se vidi, voha, sliši ali otipa). Sodbe so podane na podlagi opažanj
ocenjevalca.

Primer - splošni pregled enodnevnega
ocenjevalnega centra
Tekom enodnevnega ocenjevalnega centra je ponavadi mogoče izvesti štiri vaje za do
dvanajst udeležencev. Vendar pa standarden enodnevni ocenjevalni center ne obstaja, saj je
potek odvisen od več spremenljivk – predvsem od izbranih vaj/simulacij.
Spodaj je naveden le primer enodnevnega ocenjevalnega centra:
s Pisna naloga (In-tray) – za izvedbo pisne naloge se tipično predvidi cca. 90 minut.
s Ustna predstavitev – za pripravo se predvidi 15-30 minut, nato pa še 15 minut za
samo predstavitev ter odgovore na vprašanja.
s Skupinska diskusija – za izvedbo skupinske diskusije je po navadi potrebnih 30-50
minut; 10 minut za pripravo ter 15 do 40 minut za izvedbo, odvisno od naloge.

s Strukturiran razgovor – ponavadi se predvidi 30-45 minut.
s Igra vlog – za pripravo je ponavadi potrebnih 15 minut ter za izvedbo 15 minut.

Ključni elementi/koraki postopka OC
1. korak: Analiza delovnega mesta ter klasifikacija vedenj
Ni pomembno, kako preprosto ali kompleksno je delovno mesto, prvi korak v
postopku OC je vedno analiza delovnega mesta. Identifikacija dimenzij,
kompetenc in atributov za uspešno opravljanje dela ter indikatorjev delovne
uspešnosti je potrebna za določitev, kaj vse bo ocenjevano v postopku OC.
Razsežnost analize delovnega mesta pa je odvisna od namena ocenjevanja –
lahko je opravljena prek postopkov kompetenčnega modeliranja ali prek
drugih metod. Rezultat morajo biti jasno določene kategorije vedenj, ki se jih
lahko opazuje s postopki OC in so povezane z uspehom na ciljnem delovnem
mestu.
Prav tako pa je pomembno, da so vedenja, izkazana s strani udeležencev,
klasificirana v kategorije, ki so zapisane na opazovalnih listah, ki jih
uporabljajo opazovalci.

2. korak: Metode ocenjevanja
V naslednjem koraku je potrebno povezati želena vedenja ter kompetence s
praktičnimi vajami ter metodami ocenjevanja. Metode oz. naloge morajo biti
podrobno premišljene in dodelane, da se zagotovi možnost za izražanje
izbranih kategorij vedenja.

3. korak: Več ocen
Uporabiti je potrebno več kot eno metodo ocenjevanja, da se zagotovi
veljavnost rezultatov. Možnosti so simulacije, testi, razgovori, vprašalniki,
sociometrična orodja ter metoda 360°.
Vse metode ocenjevanja morajo biti pred izvedbo testirane, da zagotovijo
zanesljive, objektivne ter relevantne informacije o vedenjih.

4. korak: Simulacije
Z izrazom simulacije označujemo skupinske diskusije, pisne naloge (in-tray),
igre vlog, razgovore, predstavitve, itd. OC mora vsebovati vsaj eno simulacijo,
čeprav jih ponavadi vključuje več. Vključenih mora biti toliko simulacij, da se
udeležencu zagotovi priložnost, da prikaže vedenje, ki ga želimo
opazovati/ocenjevati.
Ob razvoju nove simulacije je potrebno zagotoviti, da lastnosti, kot so spol,
starost, etnična pripadnost idr., ne vplivajo na uspešnost udeleženca. Hkrati je
potrebno zagotoviti, da simulacija vsebuje dovolj dražljajev, da izvabi
ocenjevano vedenje.
Pomembno se je zavedati tudi, da so materiali OC ponavadi intelektualna last
in tako avtorsko zaščiteni.

5. korak: Evidentiranje vedenja
Vzpostavljen mora biti jasen ter sistematičen način evidentiranja vedenja. To
je lahko pisanje zapiskov, uporaba vedenjskih lestvic ali vedenjskih

opazovalnih list (ali kombinacija – npr. opazovalna lista ter zapiski). Simulacije
so lahko tudi snemane (s privoljenjem vseh vključenih). Zapiski ter
ocenjevalne liste so še posebno uporabni, ko je opazovalcev več in bo vedenje
ocenjeno zelo hitro. Avdio/video materiali pa so koristni predvsem takrat,
kadar sodeluje le en opazovalec oz. bo preteklo nekaj časa med opazovanjem
ter ocenjevanjem –služi namreč kot opomnik in kot popolnoma objektivni
opazovalec.

6. korak: Organizacijska izjava o sodelovanju
Pred izvedbo OC v organizaciji je potrebno pripraviti Organizacijsko izjavo o
sodelovanju, s katero se strinjajo tako zastopniki organizacije kot tudi
ponudnik. (več o tem na strani 8)

7. korak: Opazovalci/Ocenjevalci
V postopku OC naj sodeluje več opazovalcev/ocenjevalcev, saj se tako
zagotovi večja mera objektivnosti. Optimalno število je odvisno od več
spremenljivk (tipa nalog, izkušenj opazovalcev, namena OC). Najpogostejše
razmerje je 2 ocenjevalca na vsakega udeleženca.
Vlogo opazovalca lahko prevzamejo tudi predstavniki podjetja, a pod
pogojem, da udeležencu niso direktno nadrejeni (ko je namen OC selekcija ali
napredovanje) ter so se udeležili usposabljanja. Vsi opazovalci/ocenjevalci
morajo biti usposobljeni.

8. korak: Usposabljanje opazovalcev/ocenjevalcev
Vsi opazovalci/ocenjevalci morajo biti kvalificirani ter usposobljeni, preden
sodelujejo v postopku OC. (več o tem na straneh 10 in 11)

9. korak: Sumiranje rezultatov ter poročila
Opazovalci morajo pripraviti kratko poročilo svojih opažanj takoj po zaključku
vsake simulacije (zberejo svoje misli ter zapišejo nekaj možnih ocen). Ta
poročila so namenjena izključno interni uporabi.
Na sestanku vsi opazovalci poročajo svoja opažanja za vsako dimenzijo.
Končni rezultati so vedno podani prek konsenza in ne le prek povprečne
ocene. Pogovori so lahko dolgotrajni, tako je potrebno ocenjevalcem
zagotoviti dovolj časa.
Pri sumiranju rezultatov je potrebno upoštevati opazovane dimenzije
(kompetence) ter naloge, raziskave namreč kažejo, da pojasnijo približno
enak delež variance. Tako ni upravičeno sumiranje le glede na dimenzije
(pomembne razlike v vedenju se pokažejo pri različnih simulacijah).
Po sestanku, ko so rezultati usklajeni, ocenjevalci sestavijo poročilo za
vsakega udeleženca, vključujoč rezultate glede na kompetence s primeri in,
če je mogoče, grafi. To poročilo je izdano v dveh kopijah – prva je izročena
udeležencu, druga pa kadrovski službi, če ni predhodno drugače določeno.

10. korak: Povratne informacije
Vsak udeleženec bi moral prejeti povratne informacije, ne glede na namen
OC. Vendar pa je lahko povratna informacija krajša, kadar gre za selekcijski
postopek, in bolj podrobna, kadar je namen diagnostični oz. razvojni. Ko je
namen OC razvoj kompetenc, morajo biti povratne informacije podrobno
podane takoj po vsaki nalogi.

Splošni pogoji za izvedbo ocenjevalnega centra
(Organizacijska izjava o sodelovanju)
Pred izvedbo OC v organizaciji je potrebno pripraviti Organizacijsko izjavo o sodelovanju, s
katero se strinjajo tako zastopniki organizacije kot tudi ponudnik. Ta dokument mora
vsebovati naslednje informacije:
s 1. Namen(i) OC (selekcijski postopek, razvoj, ocena potenciala, itd.). Pomembno
je, da so vse strani (tudi udeleženci) obveščene o namenu/ih OC.
s 2. Kvalifikacije izvajalcev. Kdo bo izvajal postopke ter kakšne kvalifikacije
imajo.
s 3. Udeleženci. Kdo bo vključen v postopek ter protokol informiranja udeležencev
o sodelovanju (več o tem na naslednji strani).
s 4. Pravice udeležencev. Udeleženci naj bi prejeli povratne informacije o svojem
vedenju ter morajo biti obveščeni o vsakršnih podanih priporočilih. Udeleženci,
ki so zaposleni v organizaciji, se imajo pravico seznaniti z vsakršnimi
formalnimi poročili o svojem vedenju ter priporočilih, podanih vodstvu.
Kandidati v selekcijskem postopku morajo biti seznanjeni s končnimi priporočili
ter, če je to mogoče oz. zahtevano s strani udeleženca, razlogi za tovrstno
priporočilo.
s 5. Ocenjevalci. Kdo bodo ocenjevalci (zunanji izvajalci ali predstavniki
organizacije) ter protokol usposabljanja.
s 6. Uporaba podatkov. Jasen protokol mora biti izdelan o tem, kateri podatki so
dostopni komu ter pod katerimi pogoji (morebitni posnetki, zapiski, povratne
informacije, itd.). Organizacija bi morala obvestiti udeležence o tem, kateri
podatki se zbirajo, ohranjajo, uporabljajo in izdajajo. Če se organizacija odloči za
uporabo rezultatov OC za druge namene, kot so bili prvotno določeni in lahko
vplivajo na udeleženca, mora biti udeleženec obveščen ter pridobljeno njegovo
privoljenje.
s 7. Avtorske pravice. Naloge/simulacije OC so ponavadi izključene iz razkritja, saj
so avtorsko zaščitene. Po želji posameznika pa se mora razkriti utemeljenost ter
veljavnost ocen dimenzij in iz njih izhajajočih priporočil.

Obveščenost o sodelovanju
Organizacija je obvezana, da udeležence pred začetkom postopka obvesti o vseh
relevantnih stvareh, torej zagotavlja popolno obveščenost o programu. Priporočeno je, da
se vse (potencialne) udeležence v izogib zmedi ali strahu obvesti o naslednjem:
s 1. Namen(i): Organizacija lahko razkrije ocenjevane dimenzije ter splošno
naravo nalog/simulacij.
s 2. Selekcija udeležencev: Na kakšen način so bili udeleženci izbrani.
s 3. Možnost(i) izbire: Vse možnosti izbire, ki jih ima posameznik o sodelovanju v
OC kot pogoj za zaposlitev, napredovanje, razvoj, itd.

s 4. Osebje: Splošne informacije o opazovalcih/ocenjevalcih ter njihovem
usposabljanju.
s 5. Materiali: Kateri materiali bodo uničeni in kateri hranjeni s strani izvajalca in/ali
organizacije, ter kako dolgo.
s 6. Rezultati: Kako bodo rezultati OC uporabljeni ter kako dolgo se bodo rezultati
hranili.
s 7. Povratne informacije: Kdaj in na kakšen način bodo podane povratne
informacije udeležencem ter kdo jih bo podajal.
s 8. Ponovno ocenjevanje: Morebiten postopek za ponovno ocenjevanje (če
obstaja).
s 9. Dostop: Kdo bo imel dostop do poročil in pod katerimi pogoji.
s 10. Kontakt: Kdo je kontaktna oseba za vsa morebitna vprašanja povezana z OC
postopkom.

Usposabljanje opazovalcev/ocenjevalcev
Usposabljanje opazovalcev je ključen del postopka OC. Namen je zagotoviti zbiranje
zanesljivih ter natančnih ocen opazovalcev. Kvaliteta opazovalcev je ključnega pomena za
kvaliteto ocen. Opazovalci morajo biti usposobljeni, nato pa tudi nadzorovani, saj je
kognitivna obremenitev opazovalcev velika, navkljub ustreznemu usposabljanju. Da bi
zagotovili doseganje vsaj minimalnih kriterijev, je potrebno doseči naslednje:

Dolžina
Dolžina usposabljanja je odvisna od več spremenljivk, potrebno pa je omeniti, da dolžina
in kvaliteta usposabljanja nista vedno povezani. Točne smernice za minimalno število ur ali
dni potrebnih za usposabljanje je težko določiti, vendar pa se priporoča vsaj enodnevno
usposabljanje za tiste, ki še niso sodelovali v postopku OC.

Postopek
Usposabljanje mora vključevati predstavitev OC, da se doseže pravilno razumevanje
postopka. Pojasnjena mora biti tudi vloga opazovalca/ocenjevalca. Opazovalci/ocenjevalci
morajo biti obveščeni tudi o pravilih o tajnosti ter uporabi podatkov. Ponavadi se pripravi
tudi obrazce, ki jih morajo vsi ocenjevalci podpisati.
Po tem se morajo opazovalci seznaniti z vsemi materiali, ki bodo uporabljeni v postopku
OC – predvsem z opazovalnimi listami. Podrobno se morajo seznaniti tudi z metodami
ocenjevanja ter dimenzijami, ki bodo opazovane v vsaki od simulacij. Razumeti morajo tudi
ocenjevanje ter postopke ocenjevanja, vključujoč kako se rezultate sumira. Priporočene so
predstavitvene izvedbe simulacij.
Nujen del usposabljanja je tudi seznanitev z mogočimi napakami opazovanja: prvi vtis,
stereotipi (»logične« napake), težnje (k sredini, strogosti, ekstremom, …), podobnost,
»halo« in »horns« efekt, učinek prvega in zadnjega, pristranskost (hierarhija, privlačnost,
bližina, …).

Podajanje povratne informacije
Priporočeno je da so opazovalci/ocenjevalci hkrati tudi tisti, ki podajajo povratne
informacije. To pripomore k zavesti o pomembnosti naloge ter kontinuiranemu trudu
izogibanja napakam opazovanja.
V tem primeru mora usposabljanje vključevati tudi tehnike in načine podajanja dobrih,
konstruktivnih povratnih informacij, kako se odzvati na reakcije udeleženca, itd.

Orodja, uporabljena v postopku usposabljanja
opazovalcev/ocenjevalcev
s Dokument, v katerem so navedena pravila o tajnosti in uporabi podatkov ter
obrazec o tajnosti podatkov
s Opisi delovnih mest, kompetenčni profili (za udeležence), ključne kompetence v
organizaciji, …
s Navodila za udeleženca za vsako simulacijo s pripadajočimi opazovalnimi listami
s Simulacije OC
s Primeri kratkih poročil o opazovanju
s Primeri končnih poročil
s Simulacija podajanja povratnih informacij

Cilji usposabljanja
a. Temeljito poznavanje organizacije in delovnih mest ali normativne skupine, ki se
ocenjuje, da se zagotovi učinkovit okvir za ocenjevanje.
b. Poglobljeno poznavanje in razumevanje definicij dimenzij, odnosa do delovne
uspešnosti ter primerov učinkovitega/neučinkovitega opravljanja dela.
c. Poglobljeno poznavanje ter razumevanje metod ocenjevanja, dimenzij, ki se
bodo ocenjevale v vsakem delu OC, pričakovano ali tipično vedenje, primeri
dejanskega vedenja.
d. Dokazana sposobnost za opazovanje, zapisovanje ter razvrščanje vedenja v
dimenzije, vključno s poznavanjem obrazcev, ki se jih uporablja v OC.
e. Poglobljeno poznavanje in razumevanje postopkov vrednotenja in ocenjevanja,
vključno s tem, kako so rezultati sumirani.
f. Poglobljeno poznavanje in razumevanje prakse organizacije ter pravil o tajnosti
ter uporabi podatkov.
g. Poglobljeno poznavanje in razumevanje postopkov podajanja povratnih
informacij (ko je to potrebno).
h. Dokazana sposobnost podajanja točnih verbalnih ter pisnih povratnih informacij,
kadar so povratne informacije podane s strani opazovalcev/ocenjevalcev.

Testiranje sposobnosti opazovalcev/ocenjevalcev in ohranjanje
kakovosti
Vsak potencialni opazovalec/ocenjevalec mora uspešno sodelovati v vsaj 2 simulacijah (kot

tretji opazovalec), preden je lahko samostojni opazovalec/ocenjevalec.
V primeru neuspeha:
s 1.

ponovitev nekaterih delov usposabljanja ter ponovitev simulacij.

s 2.

ponovitev usposabljanja ter ponovitev simulacij.

Potencialni opazovalec/ocenjevalec je upravičen do največ treh poizkusov – če po tem še
vedno ni uspešen, ta oseba ni primerna za opazovalca/ocenjevalca.
Da se zagotovi ohranjanje kakovosti opazovalcev/ocenjevalcev, se morajo ti udeležiti
osvežitvenega usposabljanja, če je preteklo 6 ali več mesecev od zadnjega OC.

Razlike v postopku
Opazovalci/ocenjevalci iz organizacije ne potrebujejo nujno celotnega usposabljanja.
Izkušeni opazovalci/ocenjevalci naj se odločijo o potrebnih elementih usposabljanja, ki naj
se jih udeleži vsak posameznik. Minimalen pogoj je opazovanje demonstracije simulacije,
ki jo bodo opazovali/ocenjevali. V tem primeru je priporočljivo, da so tretji
opazovalec/ocenjevalec (skupaj z dvema izkušenima).

Nenehno izboljševanje
Sledenje razvoju
Postopke OC se mora kontinuirano izboljševati, da se doseže naslednje cilje:
s Izboljšana kvaliteta ocenjevanja
s Izboljšana dostopnost uporabnikom
Trenutni trendi so:
s Uporaba krajših, bolj osredotočenih simulacij (namesto klasičnih daljših nalog)
s Opazovanje na delovnem mestu, kadar je mogoča struktura in ocenjevanje na
način, ki zagotovi kvalitetne rezultate (tako lahko nadomesti »umetni« postopek
OC)
s Uporaba informacijske tehnologije za oddaljeno ocenjevanje

Sledenje raziskavam
Ocenjevalni center je pristop, ki še ni popolnoma raziskan. Preko raziskav o različnih
vidikih oblikovanj in izvajanj lahko pride do novih, dragocenih uvidov, ki so ključnega
pomena za ponudnike.
Osebe, ki so odgovorne za storitev OC, morajo tako slediti razvoju in raziskavam s tega
področja ter kontinuirano izvajanje sprememb, ki zagotovijo izboljšano kvaliteto rezultatov.
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