PvB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden
Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2
Inleiding
Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je de
kerntaak Training geven op niveau 2 minimaal beheersen. Door met succes een proeve van
bekwaamheid (PvB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. Deze kerntaak is facultatief.

1. Doelstelling
Deze PvB heeft betrekking op kerntaak 2.2: ‘Begeleiden bij wedstrijden’. Met deze PvB toon je aan dat
je:
• sporters kunt begeleiden bij een wedstrijd;
• wedstrijden kunt voorbereiden;
• aanwijzingen kunt geven.

2. Opdracht
De algemene opdracht voor deze PvB is: ‘Begeleid bij een wedstrijd’. Deze opdracht voer je uit aan de
hand van drie deelopdrachten.
De drie deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:
• 2.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden;
• 2.2.2 Bereidt wedstrijden voor;
• 2.2.3 Geeft aanwijzingen.

3. Eisen voor toelating PvB
Je kan je portfolio ter beoordeling aanbieden, als je voldoet aan de volgende eisen:
• je bent minstens 15 jaar oud;
• je bent lid van de Nevobo;
• je toestemming hebt van de ondernemer;
• je hebt voldaan aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de PvB;

4. Onderdelen PvB
De PvB bestaat uit een portfoliobeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een beoordeling van
het portfolio door de PvB-beoordelaar. De uitwerking van de deelopdrachten vormen samen je
portfolio. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB 2.2.

5. Afnamecondities
De sporters die je begeleidt, nemen deel aan een wedstrijd uit de competitie, bekerwedstrijd of een
door de toetsingscommissie goedgekeurde wedstrijd.
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6. Richtlijnen
6.1
Informatie
Alle informatie over de PvB is te vinden op www.nevobo.nl
6.2
Inschrijvingsprocedure
Je schrijft je in voor de PvB door het portfolio naar de PVB beoordelaar en de VolleybalACADEMIE te
versturen. De toetsingscommissie bevestigt digitaal de ontvangst van het portfolio en bevestigt
daarmee de inschrijving voor de PvB.
6.3
Voorbereiding kandidaat
Voor de portfoliobeoordeling wordt verder geen voorbereiding van je verwacht.
6.4
PvB-beoordelaar
De PvB wordt afgenomen door één PvB-beoordelaar. De PvB-beoordelaar wordt aangewezen door de
toetsingscommissie van de sportbond.
6.5
Beoordelingen
Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De
beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen.
6.6
Normering
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende, als op alle
beoordelingscriteria 'voldaan' is gescoord.
6.7
Uitslag
De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de dag van
bevestiging.
6.8
Herkansing
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Je hebt recht op een onbeperkt
aantal herkansingen. Maar voor elke herkansing worden nieuwe kosten in rekening gebracht.
6.9

Bezwaar of beroep

Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en
na de PvB- afname en/of de uitslag van de PvB.
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Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de
toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing.
Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement Sport.
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Protocol PvB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden – portfoliobeoordeling
Datum:

Naam kandidaat:

PvB-beoordelaar:

Voldaan aan eisen voor toelating en afnamecondities: ja / nee*
Portfolio bestaat uit …
Het portfolio is compleet: ja / nee*

Voldaan

Beoordelingscriteria

Portfolio

*Bij ‘nee’ gaat de PVB niet door. De PvB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting.
Toelichting

Werkproces 2.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden
De resultaten van dit werkproces zijn:
•
•
•
•

De hygiëneregels zijn nageleefd;
De omgang is sportief en respectvol;
De begeleiding sluit aan bij sporters;
De wedstrijd vindt plaats in een veilige omgeving.

1

Luistert naar sporters

2

Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en
verzorging
Zorgt dat sporters zich aan de regels
houden
Vangt sporters na afloop op

3
4

Werkproces 2.2.2 Bereidt wedstrijden voor
De resultaten van dit werkproces zijn:
• De sporters zijn klaar voor de wedstrijd;
• Het materiaal staat klaar voor de wedstrijd.
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Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop
score is gebaseerd

5
6
7

Zorgt ervoor dat de sporters op tijd
aanwezig zijn op de gewenste plek
Stelt alle sporters voor de wedstrijd
op
Zorgt dat het materiaal in orde is

Werkproces 2.2.3 Geeft aanwijzingen
De resultaten van dit werkproces zijn:
• De aanwijzingen zijn passend bij de aard en regels van de wedstrijd;
• De aanwijzingen zijn afgestemd op het niveau en de beleving van de sporters.
8
9
10
11

Geeft sporters aanwijzingen met
betrekking tot de wedstrijd
Coacht positief
Wisselt sporters al dan niet tijdens de
wedstrijd
Evalueert samen met de sporters

12

Verzorgt reglementaire zaken voor en
na de wedstrijd
Resultaat van de PvB

Toelichting

Handtekening PvB-beoordelaar:

Akkoord toetsingscommissie

VT2 PVB 2.2 begeleiden bij wedstrijden

–5–

Toelichting beoordelingscriteria VT2 PvB 2.2
Werkproces 2.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden
1

2

3

4

Luistert naar sporters
De trainer-coach geeft de sporters ruim de gelegenheid om iets te zeggen. De trainer-coach
reageert hierop door aan te geven wat hij doet met deze informatie.
Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en verzorging
De trainer ziet toe op geschikte kleding en schoeisel tijdens de wedstrijd. De trainer houdt hierbij
rekening met transpireren en temperatuur in de hal. Ook let de trainer op sieraden en andere
items die blessures kunnen veroorzaken.
Zorgt dat sporters zich aan de regels houden
De trainer-coach maakt de sporters zich ervan bewust dat ze een voorbeeldfunctie hebben. De
trainer-coach geeft hen een goed beeld van het daarbij gewenste gedrag en de geldende regels.
De trainer-coach draagt hen op conform het gewenste gedrag en de geldende regels te
handelen.
Vangt sporters na afloop op
De trainer zorgt na afloop van de wedstrijd voor een gezamenlijke afsluiting en eventuele
evaluatie van de gespeelde wedstrijd.
Werkproces 2.2.2 Bereidt wedstrijden voor

5

6

7

Zorgt ervoor dat de sporters op tijd aanwezig zijn op de gewenste plek
De trainer maakt afspraken met de sporters over de rij- en tijdschema’s voor de wedstrijden. De
trainer houdt daarbij ook de teamafspraken duidelijk in de gaten.
Stelt alle sporters voor de wedstrijd op
De trainer stelt alle sporters voor de wedstrijd op, door alle sporters op het wedstrijdformulier
te vermelden, uitgezonderd de sporters die vooraf al geblesseerd zijn.
Zorgt dat het materiaal in orde is
De trainer zorgt ervoor dat er voldoende ballen aanwezig zijn.
Werkproces 2.2.3 Geeft aanwijzingen

8

9

Geeft sporters aanwijzingen met betrekking tot de wedstrijd
De trainer houdt een voorbespreking met de sporters. De trainer geeft tijdens de wedstrijd
aanwijzingen en maakt indien nodig gebruik van time-outs. De trainer maakt per set een
opstelling bekend. De trainer wijst sporters op het belang van sportief en respectvol gedrag. De
trainer corrigeert sporters die geen sportief en respectvol gedrag vertonen, zowel naar de
medeteamleden als naar de tegenstander of de scheidsrechters.
Coacht positief
De trainer-coach benadrukt het belang van een positieve instelling bij de individuele sporter
voor het plezier dat ieder kan beleven aan de wedstrijd. De trainer-coach beloont, op eerlijke
wijze en gebaseerd op realistische verwachtingen, de inspanning even veel als het resultaat. De
trainer-coach ondersteunt sporters na gemaakte fouten en vermijdt bestraffende of sarcastische
opmerkingen.

VT2 PVB 2.2 begeleiden bij wedstrijden

–6–

10

11

12

Wisselt sporters al dan niet tijdens de wedstrijd
De trainer wisselt sporters volgens vooraf gemaakte afspraken, in noodsituaties
(blessures/beslissingen scheidsrechter) of in geval dat de sporters in het team zich niet houden
aan de gemaakte afspraken over sportief gedrag.
Evalueert samen met de sporters
De trainer-coach kijkt samen met de sporters terug op de wedstrijd, door het stellen van vragen
over het verloop van de wedstrijd. Aan de hand daarvan komt hij samen met de sporters tot
conclusies voor de eerstvolgende training en wedstrijd.
Verzorgt reglementaire zaken voor en na de wedstrijd
De trainer zorgt voor het invullen van het wedstrijdformulier en is in bezit van alle
sporterskaarten. De trainer stelt zich voor als coach aan de tegenstander en aan de
scheidsrechter. De trainer bedankt aan het einde van de wedstrijd de coach van de tegenstander
en de scheidsrechter.
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