
 
 

Sportleider 3 Aansturen van kader  
Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.4 
Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS  
 
1. Opdracht   
Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent 
sportkader (niveau 1 en 2) aan te sturen op basis van een trainingsprogramma.  
 
2. Doelstellingen   
U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties: 

 Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters 

 Aansturen van sporttechnisch kader  

 Burgerschapscompetentie 

 Leercompetentie  
Een toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie 
sportleider 3. 
 
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 aansturen van sporttechnisch kader. 
(Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage) 
 
4. Deelnamecondities 
De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een 
voldoende beoordeeld te zijn.  
 
5. Afnamecondities  
U stuurt minimaal één sportleider aan. 
U stelt zelf een trainingsprogramma op voor de sportleider. 
 
6. Locatie  
Niet van toepassing 
 
7. Hulpmiddelen kandidaat  
Niet van toepassing 
 
8. PVB-beoordelaar 
8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel 
Portfoliobeoordeling één (1) PVB-beoordelaar 
 



 
 

8.2 Taken PVB-beoordelaar 

 Beoordeelt het portfolio 

 Controleert deelname- en afnamecondities.  

 Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft, indien door u gewenst, feedback 
 

9. Taken overige betrokkenen 
De praktijkbegeleider beoordeeld aan de hand van het bijgevoegde beoordelingsformulier of 
de cursist over voldoende vaardigheden bezit..  
 
10. Richtlijnen  
10. 1 Informatieverstrekking 
Op www.badminton.nl is alle informatie over de PVB te vinden en te downloaden (o.a. het 
formulier  voor de akkoordverklaring door de leercoach). 
 
10.2 Inschrijvingsprocedure 
U schrijft zich in voor de PVB door het inzenden van het portfolio naar de betrokken docent.  
De Toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de 
inschrijving voor de PVB. 
 
10.3 Voorbereiding kandidaat 
Maakt een trainingsles die door een sportleider 1 en/of 2 gegeven moet worden.  
 

10.4 Beoordelingen 
De beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het 
protocol (zie bijlage). Zowel de praktijkbegeleider (fysiek aanwezig) als de PvB-beoordelaar 
(aan de hand van het portfolio) dient een voldoende beoordeling af te geven.  
 
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  
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen 
voor de PVB is maximaal één. Er zijn binnen de opleiding twee kansen om PVB 3.1 te halen. 
Hierbij geldt dat er niet langer dan één jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en de 
laatste herkansing.  
 
10.8 Bijlage  
Protocol voor de portfoliobeoordeling. 



 
 

Protocol PVB Aansturen van kader – Portfoliobeoordeling 
 

Naam kandidaat 
Datum 

Beoordelaar: 

Afnamecondities en voorbereiding kandidaat 

 Portfolio compleet  

Toelichting 
 

 

Beoordelingscriteria 
(toelichting op de andere zijde) 

V
o
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n
  Bewijzen (of het weglaten daarvan) 

waarop score is gebaseerd 

Stimuleren sportieve ontwikkeling 

1 Bewaakt waarden en stelt normen   

Aansturen van kader 

2 
Informeert assisterend kader over de inhoud van de 
training 

  

3 
Geeft assisterend kader opdrachten die bij hun taak 
passen 

 
 

4 
Bespreekt met het assisterende kader wat er goed 
ging en wat de verbeterpunten zijn  
En hoe deze verbeteringen te behalen zijn 

 

 

5 Motiveert assisterend kader   

6 
Analyseert het handelen van het assisterende kader 
en neemt op basis hiervan adequate maatregelen 

 
 

7 
Ziet toe op het assisterende kader bij het begeleiden 
van sporters  

 
 

Burgerschapscompetentie 

8 Gaat correct om met alle betrokkenen   

9 Komt afspraken na   

10 Houdt zich aan de beroepscode   

11 Vertoont voorbeeldgedrag op en rondom de 
sportlocatie 

  

12 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie   

Leercompetentie 

13 Reflecteert op het eigen handelen   

14 Vraagt feedback   

15 Verwoordt eigen leerbehoeften   



 
 

 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  Toelichting 
 Handtekening Beoordelaar 

 
 
 

 


