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Protocol PVB 3.1 Geven van trainingen – praktijkbeoordeling 
 

Naam kandidaat: Datum: 

PVB-beoordelaar: 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja / nee* 

Trainingsvoorbereiding is op tijd ingeleverd Kandidaat is tijdig aanwezig 
Het materiaal is in orde. 
(Kandidaat neemt zo nodig maatregelen) 

 

Groep van 8 tot 12 wandelaars is op tijd aanwezig 

Omstandigheden zijn veilig voor alle betrokkenen  
*Bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting 

 
Beoordelingscriteria praktijk 
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Waargenomen gedrag en/of uitspraken 
(of nalaten daarvan) waarop score is 
gebaseerd  

Werkproces 3.1.1 Informeert en betrekt wandelaars en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 waarden en normen worden gerespecteerd; 

 er wordt sportief en respectvol gedrag vertoond. 

1 Informeert en betrekt wandelaars bij 
verloop van de les 

     

2 Stimuleert sportief en respectvol gedrag       

3 Gaat sportief en respectvol om met alle 
betrokkenen 

     

4 Komt afspraken na      

5 Bewaakt waarden en stelt normen      

6 Besteedt aandacht aan het voorkomen 
van blessures bij de wandelaars 

     

7 Handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

     

Werkproces 3.1.2 Begeleidt wandelaars tijdens lessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 begeleiding doet recht aan de sportieve mogelijkheden en ambities van de wandelaars;  

 veilige lessituatie. 

8 Houdt rekening met persoonlijke 
verwachtingen en motieven van 
wandelaars; 

     

9 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert 
wandelaars 

     

10 Benadert wandelaars op positieve wijze      

11 Past de omgangsvormen en taalgebruik 
aan de belevingswereld van de 
wandelaars aan 
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12 Treedt op als een wandelaar zich 
onsportief gedraagt 

     

13 Treedt op bij onveilige sportsituaties      

14 Zorgt dat wandelaars zich aan de 
(spel)regels houden 

     

15 Houdt zich aan de beroepscode      

16 Vertoont voorbeeld gedrag op en rond de 
sportlocatie 

     

Werkproces 3.1.4 Voert uit en evalueert lessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 de les is veilig; 

 de les sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de sporter; 

 de les is geëvalueerd. 

17 Stemt de lesinhoud af op de 
omstandigheden  

     

18 Doet oefeningen op correcte wijze voor 
of maakt gebruik van goed voorbeeld 

     

19 Geeft feedback en aanwijzingen aan 
wandelaar op basis van analyse van de 
uitvoering 

     

20 Leert en verbetert techniek van 
wandelaars 

     

21 Maakt zichzelf verstaanbaar      

22 Organiseert de les efficiënt      

23 Houdt de aandacht van de wandelaars 
vast 

     

24 Evalueert proces en resultaat van de les      

25 Reflecteert op het eigen handelen      

26 Vraagt feedback      

27 Verwoordt eigen leerbehoeften      

Resultaat van de praktijkbeoordeling Uitslag 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 

Toelichting 
 

Akkoord toetsingscommissie: 

 


