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Algemeen 
Een kandidaat heeft zich aangemeld voor een PVB beoordeling. Tijdens de opleiding werd hij begeleid door een 
leercoach (vanuit de NBB ) en door een praktijkbegeleider (de begeleider vanuit de vereniging). De kandidaat 
werkt aan taken/opdrachten waardoor hij vaardigheden (kerntaken) bewijst. De kandidaat verzamelt voldoende 
bewijzen in zijn portfolio en daarnaast kan de kandidaat bewijzen voldoende competent te zijn in een 
praktijksituatie. 
 
Kerntaken 
De PVB-beoordelaar staat voor de opgave om de kerntaken (competenties) van de kandidaat te beoordelen 
d.m.v. een portfoliobeoordeling en een Proeve van Bekwaamheid in de praktijk. Tevens moet de deze 
beoordeling kunnen beargumenteren naar de betrokkene. 
De PVB beoordelaar zorgt ervoor dat: 
- de kandidaat correct en respectvol wordt bejegend; 
- de kandidaat beoordeeld wordt op het niveau waarop hij zijn PVB heeft aangevraagd; 
- de beoordeling objectief, valide, betrouwbaar en onafhankelijk is; 
- de gevolgde beoordelingsprocedure conform de richtlijnen is; 
- het resultaat gecommuniceerd en gerapporteerd aan betrokkene wordt. 
 
Functie en taken van een PVB beoordelaar 
De PVB-beoordelaar beoordeelt de kerntaken (competenties) van een kandidaat op basis van de uitvoering van 
een Proeve van Bekwaamheid en geeft hierover een oordeel. Dit oordeel dient objectief, valide, betrouwbaar 

en onafhankelijk te zijn. 
 
In het toetsplan zijn de verschillende vormen van beoordeling voor elke proeve van bekwaamheid vastgelegd. 
Een Proeve van Bekwaamheid ( PVB ) bestaat uit; 

 .  
A. Een portfoliobeoordeling, deze vindt plaats aan de hand van door de kandidaat aangeleverde bewijzen.  
B. Een praktijkbeoordeling, deze vindt plaats in de praktijksituatie en kan bestaan uit een 

planningsinterview, een praktijkobservatie en/of een reflectie-interview (zie afzonderlijke Toetsplannen 
van de diverse niveaus).  

 
A. Portfoliobeoordeling 
De PVB-beoordelaar beoordeelt concreet de geleverde bewijzen in de portfolio aan de hand van de 
beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de PVB-beschrijving. De PVB-beoordelaar houdt zich aan de 
instructies en taken die staan beschreven in het Toetsplan en de PVB-beschrijving. De PVB-beoordelaar vult 
het beoordelingsprotocol in en bepaalt het voorlopige resultaat van de beoordeling (voldoende/onvoldoende) 
en geeft deze door aan de toetsingscommissie van de basketballbond ter vaststelling en registratie. 

 
Beoordelingsproces portfolio 

• Controleert of aan de afnamecondities is voldaan  

• Controleert of alle beoordelingscriteria van alle kerntaken worden afgedekt door bewijzen  

• Controleert de authenticiteit van de bewijzen  

• Waardeert de bewijzen in relatie tot de beoordelingscriteria  

• Stelt het voorlopige resultaat van de portfoliobeoordeling vast 
 

B. Praktijkbeoordeling 
De PVB beoordelaar ontvangt ruim op tijd de gegevens waarover hij een beoordeling geeft, zoals training of 
deel van de training, wedstrijdplanning of een deel van het sporttechnisch beleidsplan en kan met de 
kandidaat drie fasen van beoordelen doorlopen (zie afzonderlijke Toetsplannen van de diverse niveaus); 
1. Planningsinterview  - inleidend gesprek met de kandidaat: waarom deze training etc. (vanaf BT3 ) 
2. Praktijksituatie  - de training / wedstrijd 
3. Het reflectie-interview - het afsluitende gesprek. 

 
Beoordelingsproces in de praktijk 

• Controleert deelname- en afnamecondities 

• Leidt planningsinterview  

• Observeert en beoordeelt praktijksituatie  

• Grijpt indien mogelijk in, indien veiligheid in geding is  

• Leidt reflectie interview  

• Stelt voorlopige resultaat van de praktijkbeoordeling vast 
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De PVB-beoordelaar beoordeelt concreet waarneembaar en/of verifieerbaar gedrag aan de hand van de 
beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het de PVB-beschrijving. De PVB-beoordelaar houdt zich aan de 
instructies en taken die staan beschreven in het toetsplan en de PVB-beschrijving. De PVB-beoordelaar vult het 
beoordelingsprotocol in, ontbrekende criteria kan hij via een reflectie-interview achterhalen,  en bepaalt het 
voorlopige resultaat van de beoordeling en geeft deze door aan de toetsingscommissie van de basketbalbond ter 
vaststelling en registratie. 
 
Beoordeling van de PvB’s 
De portfolio en de praktijk worden beoordeeld door PvB beoordelaars van de NBB.  
 
 
Alles even op een rijtje 
Portfolio: 
Stap 1  PVB beoordelaar wordt gevraagd en ontvangt een portfolio.    
Stap 2  Doorlezen van de portfolio en onderdelen controleren. 
Stap 3  Kloppen de bewijzen en zijn deze conform de criteria van de PVB kerntaak. 
 3.1 Afvinken per beheersingscriteria indien geconstateerd 
 3.2 Criteria eventueel voldoen met een extra omschrijving / commentaar 
 3.3 Opvragen aanvullende bewijzen bij de kandidaat (indien noodzakelijk) 
 3.4 Voorlopig resultaat per PVB vaststellen      
Stap 4  Alle PVB beheersingscriteria invullen en advies geven (+ handtekening) ! 
Stap 5  Opsturen van alle protocollen 
   
 
Praktijk: 
Stap 1  PVB beoordelaar wordt gevraagd en ontvangt de gegevens zoals; 

• Een training of deel van de training (via standaard lesvoorbereidingsformulier); 

• Wedstrijdplanning (BT4); 

• Een deel van het sporttechnisch beleidsplan (zie portfolio – BT4 ).   
Stap 2  Doorlezen van de gegevens en onderdelen controleren. 
Stap 3  Het planningsinterview starten n.a.v. de te geven training  ( BT3)  
 3.1 Afvinken per beheersingscriteria indien geconstateerd 
 3.2 Criteria eventueel voldoen met een extra omschrijving / commentaar 
Stap 4  Het observeren en deels beoordelen van de praktijksituatie (training – wedstrijd( BT4)) 
 4.1 Afvinken per beheersingscriteria indien geconstateerd 
 4.2 Criteria eventueel voldoen met een extra omschrijving / commentaar.   
Stap 5  Het reflectie-interview starten n.a.v. de training, wedstrijd of beleidsplan (BT4) 

5.1 Afvinken per beheersingscriteria indien geconstateerd 
 5.2 Criteria eventueel voldoen met een extra omschrijving / commentaar 
Stap 6  Alle PVB beheersingscriteria invullen en advies geven (+ handtekening) ! 
Stap 7  Opsturen van alle protocollen 
   
 
 
De kilometer vergoeding is van toepassing volgens de NBB normen, als ook de vergoeding.  


