
Protocol PVB 2.2 begeleiden tijdens Events – Portfolio en Praktijkbeoordeling

Naam kandidaat:
Datum:

PVB-beoordelaar:

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

1. Uitnodigingsbrief aan sporters
2. Evaluatieformulier 2.2K en Evaluatieformulier 2.2P

De beoordeling vindt plaats tijdens het examen

Het portfolio is compleet: ja/nee*
*Bij nee gaat de PVB niet door en motiveert de PVB-beoordelaar bij de toelichting
Toelichting

Beoordelingscriteria
Com
pete
ntie

Vold
aan

Bewijzen (of het weglaten daarvan)
waarop score is gebaseerd Toelichting1

Werkproces 2.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden

1 Luistert naar sporters

2 Spreekt sporters aan op hun
(sport)gedrag*

3 Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en
verzorging

4
Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid
en handelt in geval van noodsituatie
(ongeluk)

5 Zorgt dat sporters zich aan de
regels houden

6 Gaat sportief en respectvol om met
alle betrokkenen

7 Benadert sporters op positieve
wijze

8 Vangt sporters na afloop op

9 Vertoont voorbeeldgedrag op en
rond de sportlocatie

10 Gaat vertrouwelijk om met
persoonlijke informatie

11 Houdt zich aan de beroepscode

1



Resultaat werkproces:

- veilig sportklimaat
- hygiënische sportomgeving
- sportieve en respectvolle omgang
- begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling en
beleving van de sporters

Werkproces 2.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden

1 Uit de antwoorden die de kandidaat geeft blijkt dat de deze luistert naar de sporters

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

3 Kandidaat ziet toe op hygiëne en verzorging, grijpt zelf in of vraagt hulp aan de leider 3

4 Kandidaat ziet toe op onveilige situaties, grijpt zelf in of vraagt hulp 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 PVB-beoordelaar geeft op lesevaluatieformulier bij punt 12 aan dat de kandidaat op een correcte manier om
is gegaan met alle betrokkenen.

7 Geeft, indien nodig, Feedback op basis van eerst positieve Feedback en daarna verbeterpunten

8 Kandidaat vangt sporters op na afloop van de oefening en geeft zeer kort Feedback

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

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

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



Werkproces 2.2.2 Bereidt wedstrijden voor

12 Zorgt ervoor dat de sporters op tijd
aanwezig zijn op de gewenste plek

13 Komt afspraken na

14 Zorgt dat alle sporters aan de beurt
komen

15 Zorgt dat het materiaal in orde is

16 Vraagt hulp, bevestiging en feedback*

Resultaat werkproces:

- het event/activiteit is afgestemd op de sporters
2.2.3 Geeft aanwijzingen

17 Geeft sporters aanwijzingen met
betrekking tot de wedstrijd

18 Coacht positief

19 NVT

20 Evalueert samen met de sporters

21 Reflecteert op eigen handelen*

22 NVT
Resultaat werkproces:

- de leiding wordt geaccepteerd
- de balans tussen plezier en prestatie is in
overeenstemming met de doelstelling

- de aanwijzingen zijn afgestemd op het niveau
en beleving van de sporters

Resultaat van de portfoliobeoordeling Toelichting

Handtekening PVB-beoordelaar:


