
 

   

Gezocht: PVB-beoordelaars 
 

Vind jij het leuk om veel trainers te zien, de manieren waarop ze lesgeven aan sporters en 
deze trainers te beoordelen op basis van het Proeve van Bekwaamheid protocol? Lees dan 
snel verder! 

Vind jij het leuk om anderen iets te leren? Om hen verder te brengen in hun leerproces en 
zelf te laten ervaren waar ze allemaal al toe in staat zijn? Heb je zelf de trainersopleiding 
doorlopen en heeft dit jou inspiratie gegeven om zelf trainers verder te helpen? Meld je dan 
nu aan voor de opleiding speciaal voor opleiders!  

Wat zoeken we? 

Voor de techniek opleidingen zoeken we PVB-beoordelaars. Deze zoeken wij voor de 
opleiding VT3 (waarbij je de PVB-Training geven en wedstrijd coachen gaat beoordelen). Wij 
zoeken op korte termijn mensen die in regio Utrecht actief willen zijn of bereid zijn een stukje 
te reizen.  

Wat staat  je te wachten? 

Omdat we geloven in voorbeeldgedrag, is de opzet en uitvoering van de opleiding voor 
nieuwe opleiders precies hetzelfde als  die van onze trainers- en scheidsrechtersopleidingen: 

1. We starten met een intakegesprek met een opleider om vast te stellen hoe jouw 
opleiding eruit gaat zien en welke leermiddelen daarbij nodig zijn; 

2. We bieden je een aantal workshops aan om je in je leertraject te ondersteunen; 
3. Het betreft een praktijkgericht traject, dus je zult veel meelopen, moeten oefenen en 

laten zien; 
4. Je sluit het traject af met een examen waarvoor jij een diploma ontvangt.  
 

Mogen we jou binnenkort van harte welkom heten binnen de VolleybalAcademie? 

Wat verwachten wij van jou? 

• Zelfreflectie en zelfontwikkeling 

• Bereidheid tot delen en samenwerken 

• Je staat open voor feedback en nieuwe ontwikkelingen 

• Je werkt in (deel) opdracht van de Nevobo en weet dus wat de uitgangspunten van 
onze visie en het beleid zijn 

• Investering in je eigen leertraject 

Ben je al docent in het onderwijs of heb je ervaring in het geven van opleidingen of het 
begeleiden van groepen? Dan is dat uiteraard een pré! 

 



 

   

Wat mag je van ons verwachten? 

• Toegang tot de opleiding, ondersteuning door de leercoach en administratieve 
ondersteuning vanuit de Volleybalacademie. Reiskosten en uren gelden in deze 
periode als eigen investering. 

• Na het behalen van je diploma ontvang je van ons een kledingpakket, reiskosten, 
opleidingsdagen, uurvergoeding (gebaseerd op de CAO sport), bezoek van en aan 
collega’s, en een 0-urencontract om de betaling mogelijk te maken. 

• Na het behalen van je diploma als PVB-beoordelaar krijg je de mogelijkheid door te 
groeien naar PVB-beoordelaar VT4 of naar een andere opleiders rol in de opleidingen.  

Vul hier het formulier in om je aan te melden! 

PS Heb je dit formulier al eerder ingevuld? Stuur dan een e-mail 
naar hannie.konings@nevobo.nl om aan te geven dat je wenst deel te nemen, zonder het 
formulier nogmaals in te vullen. 

 

https://www.sportwerkgever.nl/cao-sport/cao-sport/
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Aanmeldingsformulier_nieuwe_pvbbeoordelaars_VolleybalACADEMIE
mailto:hannie.konings@nevobo.nl

