
 

 

 – 1 – 

PVB 5.4 Afnemen van PVB’s  

Deelkwalificatie van opleider 5  

 

Inleiding  

Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma opleider 5 te behalen, moet je drie 
kerntaken op niveau 5 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te 
leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst.  

 

Doelstelling  

Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 5.4 afnemen van PVB’s.  

 

Opdracht 

De algemene opdracht voor deze PVB is: ‘Neem een PVB af’. Deze opdracht voer je uit aan de hand 

van drie deelopdrachten.   

 

De drie deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:  

• 5.4.1 Beoordeelt portfolio’s; 

• 5.4.2 Beoordeelt praktijk; 

• 5.4.3 Protocolleert en communiceert beoordelingen. 

 

Eisen voor toelating PVB  

Je wordt toegelaten tot de PVB, als je voldoet aan de volgende eis:  

• Je bent lid van de Nevobo. 

• Je hebt voldaan aan de eventuele financiële verplichtingen voor de PVB. 
 

Onderdelen PVB  

De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een beoordeling 

van het portfolio. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB 5.4 afnemen van PVB’s.  

 

Afnamecondities 

Je neemt een PVB af van een cursist die in opleiding is voor volleybaltrainer of 

volleybalscheidsrechter niveau 2, 3 , 4 of 5.  
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1. Richtlijnen  
 

1.1 Informatie 
 

Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het Toetsplan voor kwalificatie opleider 5 en 

het Toetsreglement sport. Deze documenten zijn te vinden op aanvraag bij de volleybalacademie 

van de Nevobo.  

 
1.2 Inschrijvingsprocedure 
 

Je schrijft je in voor de PVB door het portfolio naar het bondsbureau te versturen. De 

toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en bevestigt daarmee de 

inschrijving voor de PVB.  

 
1.3 Voorbereiding kandidaat 
 

Voor de portfoliobeoordeling wordt in het kader van de PVB geen aparte voorbereidingen van je 

verwacht.    

 
1.4 PVB-beoordelaar 
 

De PVB wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door 

de toetsingscommissie van de Nevobo.  

 
1.5 Beoordeling 
 

Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. 

De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen.  

 
1.6 Normering 
 

Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende, als op alle 

beoordelingscriteria 'voldaan' is gescoord. 

 

1.7 Uitslag 
 

De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de dag van de 

bevestiging van de inschrijving van de PVB. 
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1.8 Herkansing  
 

De hiervoor genoemde richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal 

herkansingen voor de portfoliobeoordeling is maximaal twee. In totaal heb je dus drie kansen om 

PVB 5.4 halen. Hierbij geldt dat er niet langer dan een jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en 

de laatste herkansing en dat elke herkansing opnieuw in rekening wordt gebracht.  

 
1.9 Bezwaar of beroep  
 

Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken met betrekking tot de 

PVB-afname en/of de uitslag van de PVB. 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 5.4 Afnemen van PVB’s – portfoliobeoordeling 
 

Naam kandidaat: Datum: 

PVB-beoordelaar: 

 

Portfolio bestaat uit … Het portfolio is compleet: ja / nee* 

 

 

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

Toelichting 

 

 

 

 

 

Beoordelingscriteria 

P
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aa

n
 Bewijzen (of het weglaten daarvan) 

waarop score is gebaseerd 

Werkproces 5.4.1 Beoordeelt portfolio’s   

Het resultaat van dit werkproces is: 

• een objectieve, betrouwbare, onafhankelijke en valide beoordeling van het portfolio. 

1 Controleert of alle beoordelingscriteria 

worden afgedekt door bewijzen 

   

2 Controleert de authenticiteit van de 

bewijzen 

    

3 Controleert of aan de afnamecondities 

is voldaan 

   

4 Waardeert de bewijzen in relatie tot de 

beoordelingscriteria 

   

5 Stelt het voorlopige resultaat van de 

portfoliobeoordeling vast 

   

Werkproces 5.4.2 Beoordeelt praktijk:     

Het resultaat van dit werkproces is: 

• een objectieve, betrouwbare, onafhankelijke en valide beoordeling van de praktijk. 
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6 Controleert afnamecondities    

7 Schept een sfeer waarin de kandidaat 

zich op zijn gemak voelt 

   

8 Benadert de kandidaat positief    

9 Beslist over doorgang van de PVB-

afname 

   

10 Bepaalt wie verwijtbaar is in geval van 

geen doorgang 

   

11 Legt aan de kandidaat (de onderdelen 

van) de praktijkafname uit 

   

12 Toetst in een planningsinterview de 

voorbereiding van de kandidaat 

   

13 Kiest een geschikte 

waarnemingspositie voor de 

praktijkbeoordeling 

   

14 Observeert, registreert en 

interpreteert het handelen van de 

kandidaat 

   

15 Grijpt in als de veiligheid in het geding 

is (indien toegestaan)  

   

16 Toetst de beoordelingscriteria door 

middel van een reflectie-interview  

   

17 Past de STAR-methodiek toe (indien 

nodig) 

   

18 Stelt het voorlopige resultaat van de 

praktijkbeoordeling vast 

   

19 

 

Staat model voor correct gedrag op en 

rond de sport- en/of opleidingslocatie 

   

20 Gaat correct om met alle betrokkenen    

21 Komt afspraken na    

22 Houdt zich aan de beroepscode    
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23 Gaat vertrouwelijk om met 

(persoonlijke) informatie 

   

Werkproces 5.4.3 Protocolleert en communiceert beoordelingen    

Het resultaat van dit werkproces is: 

• volledig en correct ingevuld beoordelingsprotocol. 

24 Vult beoordelingsprotocol(len) volledig 

en correct in 

   

25 Overlegt met collega PVB-beoordelaar 

(indien van toepassing) 

   

26 Motiveert de voorlopige uitslag van de 

PVB aan kandidaat 

   

27 Geeft de kandidaat (schriftelijk) 

feedback (indien van toepassing)  

   

28 Geeft voorlopige uitslag door aan de 

toetsingscommissie  

   

29 Handelt eventuele PVB-formaliteiten af    

30 Onderhoudt contact met de 

toetsingscommissie van de sportbond 

   

31 Reflecteert op eigen handelen    

32 Vraagt feedback    

33 Verwoordt eigen leerbehoeften    

34 Legt leermomenten vast    

35 Raadpleegt 

kennisbronnen/deskundigen 

   

Resultaat van de beoordeling  Toelichting 

 

 

Handtekening PVB-beoordelaar: 

 

Naam:  

Akkoord toetsingscommissie 

 

Naam:  
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Toelichting competenties voor bewijzen portfolio 

 

De nummers achter de onderdelen verwijzen naar de criteria in het protocol. 

 

1 Jouw beoordeling van een portfolio  

- Naam van de kandidaat, andere relevante informatie 
- Beschrijving van het beoordelingsproces: 

- Afvinken van de afnamecondities (3); 

- Beoordelen van de kwaliteit van de bewijzen: beschrijf van drie bewijzen waaruit blijkt dat 

ze voldoen aan de criteria (4); 

- Beoordelen van de kwaliteit van de bewijzen: beschrijf van drie bewijzen waaruit blijkt dat 

ze authentiek zijn (2); 

- Beoordelen van de compleetheid van de bewijzen: beschrijf welke criteria wel en welke 

niet worden afgedekt door de bewijzen (1); 

- Vaststellen of het portfolio ‘voldoende’ is (5); 

- Het door jou volledig ingevulde PvB-protocol, incl. de schriftelijke feedback die je de 

kandidaat gaf  (‘Toelichting’) (24, 26, 27); 

- Een mail aan het bondsbureau waarin je verslag uitbrengt van de portfoliobeoordeling (28, 

30). 

 

2 Jouw beoordeling van een praktijk-PvB 

- Naam van de kandidaat, datum, locatie, andere relevante informatie 
- Beschrijving van het beoordelingsproces: 

- Afvinken van de afnamecondities (6) 

- Beslissen over de doorgang van de PvB-afname: beschrijf één (fictieve) reden op grond 

waarvan je zou kunnen besluiten de PvB-afname niet te laten doorgaan en wie je daarvoor 

aansprakelijk zou kunnen stellen (9, 10); 

- Uitleggen van de procedure: beschrijf wat je de kandidaat in de briefing meedeelde (11); 

- Houden van een planningsinterview: beschrijf de verschillende onderdelen van het 

planningsinterview dat je hield (12); 

- Kiezen van een waarnemingspositie: beschrijf je positie tijdens de PvB-afname of geef deze 

aan op een plattegrond (13); 

- Observeren, registreren en interpreteren: neem de aantekeningen over die je maakte bij 

drie criteria (14); 

- Ingrijpen bij onveiligheid: beschrijf één (fictieve) reden op grond waarvan je zou kunnen 

besluiten de PvB-afname te onderbreken vanwege de onveiligheid van de situatie (15); 
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- Houden van een reflectie-interview: drie vragen die je stelde om de kandidaat de 

gelegenheid te geven alsnog bewijzen aan te dragen voor nog niet aangetoonde criteria, al 

of niet volgens de STAR-methode (16, 17); 

 - Vaststellen of de praktijk ‘voldoende’ is (18); 

 - Een door de kandidaat ingevuld vragenlijstje (7, 8, 19 t/m 23); 

- Het door jou volledig ingevulde PvB-protocol (24, 26); 

- Een mail aan het bondsbureau waarin je verslag uitbrengt van de praktijkbeoordeling (28, 30). 

 

NB Aan criterium 29 is voldaan, als aan de criteria 24 t/m 28 en 30 voldaan is. 

 

3 Een evaluatie van jouw eigen leertraject 

- Drie evaluatievragen, door jou gesteld aan de kandidaat (32); 
- Drie, op grond van de antwoorden op de evaluatievragen en/of de vragenlijstjes (zie bij 1 en 

2), geformuleerde leerbehoeften van jou (33); 
- Twee verwijzingen naar kennisbronnen + de opbrengst, in termen van jouw leerbehoeften 

(35); 
- Evaluatie van het werken aan de leerbehoeften door jou (34). 

 

NB Aan criterium 31 is voldaan, als aan de criteria 32 t/m 35 voldaan is. 

 


