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1. Opdracht  
Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat bent tot het 

assisteren bij het organiseren en uitvoeren van een wandelsportactiviteit.   

  

  

2. Doelstellingen  

U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties:   

- begeleiden van sporters;  

- assisteren bij activiteiten in de organisatie;  

- leercompetentie;   

- burgerschapscompetentie.  

  

(Een toelichting van de competenties vindt u in het Toetsplan van de kwalificatie  

Wandeltrainer 2).  

   

  

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 en uitvoeren van 

een wandelsportactiviteit. Voor criteria voor de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de 

bijlage.  

  

  

4. Deelnamecondities  
U dient te beschikken over een akkoordverklaring die is ondertekend door een door KWBN 

gekwalificeerde leercoach.  

  

(De algemene eisen voor de kandidaat zijn te vinden in het Toetsplan van de Wandeltrainer 2). 

  

  

5. Afnamecondities  
De activiteit waarbij u assisteert, is gericht op het organiseren en uitvoeren van een 

wandelsportactiviteit en het werven en begeleiden van de deelnemers en vrijwilligers hierbij. De 

wandelsportactiviteit betreft geen training en heeft betrekking op minimaal 8 deelnemers en 

duurt minimaal 1 dagdeel.  

  

  

6. Locatie  
Wordt vastgesteld door de organiserende en uitvoerende instantie/vereniging.  
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7. Hulpmiddelen kandidaat  
U moet een draaiboek “organisatie en uitvoering” van een wandelsportactiviteit kunnen 

gebruiken die is opgesteld door de organiserende en uitvoerende instantie.   

  

  

8. PVB-beoordelaar  

  

8.1  Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel  

Portfoliobeoordeling   één PVB-beoordelaar  

 

8.2  Taken PVB-beoordelaar  
 Controleert deelname- en afnamecondities.  

- Beoordeelt het portfolio.  

- Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback als u dat wenst.   

  

  

9. Taken overige betrokkenen  

De verantwoordelijke persoon die, namens de organiserende en uitvoeren instantie 

verantwoordelijk is voor de wandelsportactiviteit, dient te worden betrokken bij de samenstelling 

van het portfolio.   
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10. Richtlijnen  
  

Informatieverstrekking  Informatie over de PVB en de akkoordverklaring wordt door KWBN 

digitaal aan de cursisten aangereikt.  

Inschrijvingsprocedure  

  
U schrijft zich in voor de PVB door het portfolio aan te bieden aan 

de leercoach die het namens de Toetsingscommissie in ontvangst 

neemt. Namens de Toetsingscommissie bevestigt de leercoach via 

een akkoordverklaring de ontvangst van het portfolio en bevestigt 

daarmee de inschrijving voor de PVB.  

De Toetsingscommissie bevestigt (schriftelijk) de ontvangst van de 

documenten en daarmee de inschrijving voor de PVB.  

Voorbereiding 

kandidaat  

Niet van toepassing.  

Beoordelingen  

  
Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die 

zijn opgenomen in de protocollen (zie bijlage).  

Normering  

  
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. 
Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/ 
voldaan zijn gescoord.  
Wanneer de portfoliobeoordeling onvoldoende is wordt u afgewezen 

voor de PVB.  

Uitslag  

  
De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u 

binnen 20 werkdagen na de dag van afname.  

Herkansing  

  
U hebt recht op een onbeperkt aantal herkansingen. 

Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een 

herkansing.  

Bijlage  

  
Protocollen voor de portfoliobeoordeling.  

  
 

Protocol PVB 2.3 Assisteren bij het organiseren van een wandelsportactiviteit – 

Portfoliobeoordeling  

Naam kandidaat:  

Datum:  

PVB-beoordelaar:  

Afnamecondities en voorbereiding kandidaat   

Een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat bent tot het assisteren bij het organiseren en uitvoeren 

van een wandelsportactiviteit.   

Toelichting:  

De activiteit waarbij u assisteert, is gericht op het organiseren en uitvoeren van een 

wandelsportactiviteit en het werven en begeleiden van de deelnemers en vrijwilligers hierbij.  
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Beoordelingscriteria  

 

Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop 

score is gebaseerd Toelichting1  

Begeleiden van 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  Gebruikt een draaiboek    
  

9  
Assisteert op aanwijzing van de 

verantwoordelijke  
  

  

10  Stelt zich probleemoplossend op     
  

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  
  

  

      
  

Burgerschapscompetentie   

                                                
1 Zie de toelichting bij de PVB-beschrijving voor de sportspecifieke uitwerking van de beoordelingscriteria.   
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15  Gaat correct om met alle betrokkenen    
  

16  Komt afspraken na    
  

17  Houdt zich aan de beroepscode    
  

18  
Vertoont voorbeeldgedrag op en rond 

de sportlocatie  
  

  

19  
Gaat vertrouwelijk om met 

persoonlijke informatie  
  

  

Leercompetentie   

20  Reflecteert op eigen handelen    
  

21  Vraagt feedback    
  

Resultaat van de portfoliobeoordeling  
  Toelichting  

  

Handtekening PVB-beoordelaar:  

  

  

  

 

Akkoord Toetsingscommissie  
   

  

Notities:  


