
Protocol PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten – Portfoliobeoordeling

Naam kandidaat:
Datum:

PVB-beoordelaar:

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

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 Co
mpe
tent
ies

Vo
ld
aa
n

Bewijzen (of het weglaten daarvan)
waarop score is gebaseerd

Toelichting1

2.3.1 Begeleidt sporters bij activiteit

1 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert
sporters

2 Benadert sporters op een positieve wijze

Resultaat werkproces:

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

2.3.2 Bereidt activiteiten voor

3 Helpt bij de voorbereiding van activiteiten

4 Maakt gebruik van aangereikt draaiboek

5
Overlegt met (eind)verantwoordelijke en
werkt samen met andere trainer-coaches
en leiders

Resultaat werkproces:

- de leidinggevende wordt bij eventuele vragen/knelpunten tijdig geraadpleegd
- de inrichting van de activiteit garandeert een veilige sportbeoefening.

2.3.1 Begeleidt sporters bij activiteit

1

De kandidaat heeft de sporters in het te bereiken doel/resultaat gestimuleerd door middel
van:

● Stimulerend taalgebruik algemeen; geeft complimenten
● Vriendelijk en opbouwende houding bij corrigeren en helpen
● Individuele aanwijzingen geven

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

1



2.3.2 Bereidt activiteiten voor

3 Treft voorbereidingen voor de activiteit volgens de takenlijst of opdracht van de Leider
3/docent

4 Zie draaiboek/taken

5 Kandidaat beschrijft in welke zaken overleg noodzakelijk is geweest en wat er besproken is

6
Helpt bij de uitvoering van activiteiten

7
Overlegt met (eind)verantwoordelijke en
werkt samen met andere trainer-coaches
en leiders

8 Komt afspraken na

9 Gaat sportief en respectvol om met alle
betrokkenen

10 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de
sportlocatie

11 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke
informatie

12 Houdt zich aan de beroepscode

13 Vraagt hulp, bevestiging en feedback

14 Stelt zich probleemoplossend op

15 Rapporteert aan (eind)verantwoordelijke

16 Participeert in de evaluatie van de
activiteit

17 Reflecteert op eigen handelen

Resultaat werkproces:
-  de uitvoering van de activiteit verloopt volgens opdracht
- de inrichting van de activiteit garandeert een veilige sportbeoefening
- de activiteit is geëvalueerd
Resultaat van de portfoliobeoordeling Toelichting

Handtekening PVB-beoordelaar:


