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Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van 
een activiteit 
Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 
 
 
1. Opdracht   
Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt dat u in staat 
bent tot het assisteren bij het organiseren van een activiteit, verder portfolio te noemen. In het 
portfolio is een verklaring opgenomen van (de vertegenwoordiger van) de vereniging. 
 
2. Doelstellingen 
U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties.  

 Begeleiden sporters 

 Assisteren bij activiteiten in de organisatie 

 Leercompetentie  

 Burgerschapscompetentie 
(Een toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Sportleider 2 Badminton) 

 
3. Onderdelen PVB   
De PVB bestaat uit één onderdeel. 
 
3.1 Portfoliobeoordeling 
De portfoliobeoordeling heeft betrekking op de door u aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont 
competent te zijn ten aanzien van het assisteren bij het organiseren van een activiteit.  
(Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage) 

 
4. Deelnamecondities 
Er zijn geen specifieke deelnamecondities voor deze PVB. 
(De algemene voorwaarden zijn te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie Sportleider 2 Badminton) 

 
5. Afnamecondities  
De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training 
en heeft betrekking op minimaal 16 deelnemers en duurt minimaal 2 uur. De uitvoering inclusief 
voorbereiding en nazorg bedraagt 8 uur. De organisator moet bij de uitvoering van de activiteit 
aanwezig zijn. 
 
6. Locatie  
Niet van toepassing 
 
7. Hulpmiddelen kandidaat  
Uit het portfolio moet blijken dat u gebruik kunt maken van de hulpmidden die van belang zijn voor 
de organisatie van de activiteit. De verwachting is dat door de leiding een planning of draaiboek is 
opgesteld.  
 
8. PVB-beoordelaar 
8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel 

  Portfoliobeoordeling één (1)  PVB-beoordelaar 
 
8.2 Taken PVB-beoordelaar 

 Controleert deelname en afnamecondities 

 Beoordeelt het portfolio 

 Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback, indien door u gewenst.  
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9. Taken overige betrokkenen 
De verantwoordelijke voor de activiteit stelt een referentie op aan de hand van een standaard 
protocol.  
 
10. Richtlijnen  
10.1 Informatieverstrekking  
De PVB-beschrijvingen zijn beschikbaar via het bondsbureau van Badminton Nederland, afdeling 
Dienstverlening & Wedstrijdzaken, opleidingen (telefoon 030-6084150 en/of e-mail 
opleidingen@badminton.nl). 
 
10.2 Inschrijvingsprocedure 
U schrijft zich in voor de PVB door aanvraag bij de toetsingscommissie. U ontvangt zo spoedig 
mogelijk na aanvraag doch uiterlijk binnen 2 weken een bevestiging, de beschrijving van de Proeve 
van Bekwaamheid en de randvoorwaarden waaraan het portfolio moet voldoen. In de bevestiging 
zijn datum, naam en adres van inlevering, naam telefoonnummer en e-mail adres van de beoordelaar 
opgenomen. U biedt uw portfolio aan de beoordelaar aan. 
 
10.3 Voorbereiding kandidaat 
Niet van toepassing. 
 
10.4 Beoordelingen 
Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol 
(zie bijlage). 
   
10.5 Normering 
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn.  
Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/ voldaan zijn gescoord. 
 
10.6 Uitslag 
De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van 
bevestiging. 
 
10.7 Herkansing  
U hebt recht op een beperkt aantal herkansingen.  
Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing.  
 
10.8 Bijlage  
1. Criteria portfolio 
2. Protocol voor de portfoliobeoordeling. 
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Criteria portfolio 
 
Eisen aan de activiteit: 

 De activiteit moet een gelegenheid zijn voor sportieve ontmoeting voor leden van 
doelgroepen in de sportorganisatie 

 De tijdsduur van de activiteit bedraagt minimaal 2 uur 

 De activiteit moet badmintonsport gerelateerd zijn. 

1. Hoofdstukindeling 

Indeling met de volgende hoofdstukken: 
1. algemeen 
2. werkzaamheden 
3. conclusies / evaluatie 

 
Met als nadere invullingen: 
 
Hoofdstuk 1:  
- introductie van de kandidaat 
- schets van de sportvereniging 
- waarom vindt deze activiteit plaats 
- waar vindt de activiteit plaats 
- voor wie is deze activiteit bedoeld 
- hoeveel tijd (in uren) door kandidaat besteed aan: 

o voorbereiding 
o uitvoering 
o nazorg 

- niveau van de deelnemers aan de activiteit 
 
Hoofdstuk 2: 
- omschrijving van de activiteit 
- omschrijving van de bijdragen van de kandidaat aan de activiteit, onderscheiden in de delen van 

de: 
o voorbereiding (waaraan aantoonbaar een bijdrage is geleverd) 
o uitvoering (waaraan aantoonbaar een bijdrage is geleverd) 
o nazorg (waaraan aantoonbaar een bijdrage is geleverd) 
Voorbeelden van bijdragen zijn: 
o voorbereiding: 

 deelname aan overlegbijeenkomsten voor die activiteit 
 voorbereiden en regelen van onderdelen van de activiteit 
 het helpen voorbereiden qua opzetten / uitzetten van de activiteit op de dag zelf 

o uitvoering: 
 assistentie verlenen bij bepaalde onderdelen 
 zelfstandig opereren bij bepaalde onderdelen 
 samen met één of meer anderen bepaalde onderdelen zelfstandig uitvoeren 

o nazorg: 
 helpen bij het opruimen 
 meewerken aan de opstelling van de evaluatie van de activiteit 
 terugbrengen van geleende materialen 
Waarin opgenomen bij die onderdelen: 
 Welke bijdragen heeft hij gedaan? 
 Met wie heeft hij samengewerkt? 
 Wáár heeft hij gewerkt? 
 Hoe lang heeft hij welke bijdragen gedaan? 
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 Welke resultaten hebben zijn bijdragen gehad? 
- welke bijzonderheden / afwijkingen van de planning (het draaiboek) / problemen is de kandidaat 

zelf tegen gekomen? 
- Welke oplossingen heeft hij gekozen en gehanteerd? 
 
Hoofdstuk 3: 
- reacties van de deelnemers (vorm en inhoud door de kandidaat zelf te regelen) 
- reacties kandidaat op deze deelnemers- reacties 
- referentie van de organisator (voor de punten waaruit deze referentie moet bestaan zie apart 

protocol) 
- reacties kandidaat op deze referentie 
- evaluatie van de kandidaat over zijn eigen bijdragen aan de activiteit 
- conclusies van kandidaat voor volgende activiteiten en zijn bijdragen daaraan 
 
2.  Referenties 
 
2.1 Referenties organisator 
Voor de beoordeling door de eindverantwoordelijke wordt gedacht aan de volgende punten: 
 
Begeleiden sporters 
- Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters 
- Luistert naar sporters 
- Stemt manier van omgang af op sporters 
- Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar sporters 
- Spreekt sporters aan op hun (sport)gedrag 
- Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en verzorging 
- Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid 
 
Assisteren bij activiteiten 
- Maakt gebruik van een draaiboek 
- Assisteert op aanwijzing van de verantwoordelijke  
- Toont probleemoplossende houding 
- Werkt samen met andere begeleiders 
- Helpt bij de voorbereiding van de activiteit 
- Helpt bij de uitvoering van de activiteit 
- Participeert in de evaluatie van de activiteit 
-  
Burgerschapscompetenties 
- Gaat correct met alle betrokkenen om 
- Bewaakt waarden en stelt normen 
- Houdt zich aan beroepscode 
 
Leercompetentie 
- Reflecteert op het eigen handelen 
- Vraagt feedback 
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Protocol PVB Assisteren bij het organiseren van een activiteit – Portfoliobeoordeling 
 

Naam kandidaat: 
Datum 

PVB Beoordelaar 

Afnamecondities en voorbereiding kandidaat  

 Verklaring vereniging is bijgevoegd   Activiteit  

 
 

 

Beoordelingscriteria 
(toelichting op de andere zijde) 

V
o

ld
aa

n
  Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop score is 

gebaseerd 

Begeleiden sporters  

1 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters   
 

2 Luistert naar sporters    

3 Stemt manier van omgang af op sporters   

4 Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar sporters   

5 Spreekt sporters aan op hun (sport)gedrag   

6 Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en verzorging   

7 Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid    

Assisteren bij activiteiten 

8 Maakt gebruik van een draaiboek   

9 Assisteert op aanwijzing van de verantwoordelijke  
 

10 Toont probleemoplossende houding  
 

11 Werkt samen met andere begeleiders  
 

12 Helpt bij de voorbereiding van de activiteit  
 

13 Helpt bij de uitvoering van de activiteit    
 

14 Participeert in de evaluatie van de activiteit  
 

Leercompetentie 

15 Reflecteert op het eigen handelen   

16 Vraagt feedback   

Burgerschapscompetentie 

17 Gaat correct om met alle betrokkenen   

18 Bewaakt waarden en stelt normen   

19 Houdt zich aan beroepscode   

 

Resultaat van de portfoliobeoordeling  Toelichting 
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Handtekening PVB-beoordelaar 
 
 
 

 

 

Akkoord Toetsingcommissie  
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Protocol PVB Begeleiden tijdens wedstrijden– Portfoliobeoordeling 
 

 

 

 

Begeleiden sporters  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Begeleiden bij wedstrijden 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

Burgerschapscompetentie 

15  

16  

17  

Leercompetentie 

18  

19  

 
 


