
Protocol PVB 2.1 Geven van trainingen – Portfolio en Praktijkbeoordeling

Naam kandidaat:
Datum:

PVB-beoordelaar:

Voldaan aan eisen voor deelname en afnamecondities: ja/nee*
Portfolio bestaat uit ……

1. uitgewerkte observatie opdrachten 1 t/m 6
2. theoretische voortgangstoets
3. traingsvoorbereidingsformulieren PVB 2.1
4. evaluatieformulieren PVB 2.1

De boordeling vindt plaats tijdens het examen

Het portfolio compleet: ja/nee*
*Bij nee gaat de PVB niet door en motiveert de PVB-beoordelaar bij de toelichting
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Bewijzen (of het weglaten daarvan)
waarop score is gebaseerd
Toelichting1

Werkproces 2.1.1 Begeleidt sporters bij trainingen

1 Motiveert, stimuleert en
enthousiasmeert sporters

2 Stemt manier van omgang af op sporters

3 Gebruikt heldere en begrijpelijke taal
naar sporters

4 Spreekt sporters aan op hun
(sport)gedrag

5
Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid en
handelt in geval van een noodsituatie
(ongeluk)

6 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de
sportlocatie

7 Gaat goed om met persoonlijke
informatie

8 Houdt zich aan de beroepscode

9 NVT

1
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Werkproces 2.1.1 Begeleidt sporters bij traininging
.1.1 Begeleidt sporters bij trainingen

1

De kandidaat heeft  de sporters in het te bereiken doel/resultaat heeft gestimuleerd door middel van:
● Stimulerend taalgebruik algemeen; geeft complimenten
● Vriendelijk en opbouwende houding bij corrigeren en helpen
● Individuele aanmoedigingen geven

2

De omgang met sporters is:
● aangepast aan leeftijd
● aangepast aan doelgroep
● aangepast aan individuele sporter

3

De kandidaat heeft een correct(e) :
● stemgebruik; intonatie; hard/zacht
● leertoon
● taalgebruik in relatie tot de groep

4 De kandidaat treedt op wanneer de sporters zich onsportief gedragen of meldt dit aan de Leider 3

5

De kandidaat heeft de veiligheidsaspecten goed in de gaten gehouden en indien nodig maatregelen
genomen:

● omgang met en gebruik van materialen
● op de juiste wijze hulp verlenen
● controle houden op gedrag van de groep sporters

6 De kandidaat geeft het goede voorbeeld in en buiten de zaal

7 De kandidaat kan omgaan met persoonlijke informatie van sporters en vraagt bij twijfel advies

8 De kandidaat is op de hoogte dat een Assistent Leider werkt op basis van een lesplanning en/of onder
verantwoordelijkheid van een Leider 3.

9 N.V.T.
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Werkproces 2.1.2 Bereidt zich voor op trainingen

10 Zorgt dat materialen correct geplaatst
zijn en hulpmiddelen beschikbaar zijn

11 Zorgt dat sportactiviteit is afgestemd op
de sporters

12
Voert de trainingsvoorbereiding uit
en/of volgt aanwijzingen van de
verantwoordelijke trainer-coach op

13 Overlegt met verantwoordelijke
trainer-coach 3

14 Komt afspraken na

15 Houdt rekening met grenzen eigen
bevoegdheid

16 Vraagt hulp, feedback en bevestiging

Resultaat werkproces:

- de training is veilig
- de training is afgestemd op de sporter

Werkproces 2.1.3 Legt oefeningen uit

17
Doet oefeningen op correcte wijze voor
of gebruikt een goed voorbeeld van een
sporter

18 Geeft aanwijzingen aan sporters

19 Controleert of sporters de opdrachten
goed uitvoeren

20 Kiest positie afgestemd op de oefening

21 Maakt zichzelf verstaanbaar

22 Zorgt dat de uitleg is afgestemd op de
sporters

23 Past uitleg aan de beginsituatie aan

Resultaat werkproces:

- de oefening wordt begrepen
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Werkproces 2.1.2 Bereidt zich voor op trainingen

10 Kandidaat kiest materialen die beschikbaar zijn op de locatie en zet deze neer volgens instructies

11 Kandidaat kiest in overleg met leider 3 een uitgeschreven TVF of stemt de Trainingsopdracht af met de Leider 3

12

Kandidaat:
● volgt de didactische aanwijzingen op het lesvoorbereidingsformulier
● volgt de organisatorische aanwijzingen
● geeft de genoemde technische aanwijzingen

13 Kandidaat kiest in overleg met leider 3 een uitgeschreven TVF of stemt de Trainingsopdracht af met de Leider 3

14 Op het tussenrapport is aangetekend of de cursist de afspraken nakomt

15 De kandidaat is op de hoogte dat een Assistent Leider werkt op basis van een Trainingsplanning en/of onder
verantwoordelijkheid van een Leider 3.

16

De kandidaat geeft op het lesevaluatieformulier aan:
● hoe is de lesbeurt gegaan
● wat ging positief
● wat was negatief
● welke aandachtspunten zijn er nog; waar heb ik nog hulp nodig?

Werkproces 2.1.3 Legt oefeningen uit

17 Kandidaat doet de oefeningen goed voor of laat een assistent dat doen.

18

De kandidaat kan
- correct bewegen onderscheiden en dit de sporters ook vertellen
- foutief bewegen onderscheiden en dit de sporters ook vertellen
- eenvoudige essentiële technische aanwijzingen geven zoals deze op het TVF geschreven staan

19

De kandidaat kan –
- correct bewegen kan onderscheiden en dit de sporters ook kan vertellen
- foutief bewegen kan onderscheiden en dit de sporters ook kan vertellen
- eenvoudige essentiële technische aanwijzingen kan geven zoals deze op het

TVF geschreven staan

20
De kandidaat staat op een positie:

• dat hij/zij de groep kan overzien
• dat er toegezien kan worden op de veiligheid

21 De kandidaat is voor alle sporters goed verstaanbaar

22 De kandidaat gebruikt heldere en begrijpelijke taal

23 De kandidaat geeft de uitleg aan de hand van het gekozen TVF

4



Werkproces 2.1.4 Voert onderdelen van trainingen uit

24 Draagt bij aan het bereiken van het
doel van de training

25 Past indien nodig oefening aan op
sporters en omstandigheden

26 Legt uit en past relevante (spel)regels
toe

27 Maakt zichzelf verstaanbaar

28 Zorgt dat sportiviteit is afgestemd op de
sporters

29 Gaat sportief en respectvol om met alle
betrokkenen

30 Reflecteert op het eigen handelen

Resultaat werkproces:
- de training is afgestemd op de sporters

Resultaat van de PVB Toelichting
Handtekening PVB-beoordelaar:
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