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Kaatstrainer 3  
 
Aansturen van kader  
Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.4 
 
1. Opdracht   
Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent 
kaatstrainers 2 (of gelijkwaardig) aan te sturen op basis van een trainingsprogramma. 
 
2. Doelstellingen   
U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties.  
- Stimuleren sportieve ontwikkeling van kaatsers 
- Aansturen van kaatstrainers 2 
- Leercompetentie  
- Burgerschapscompetentie 
(Een uitgebreide toelichting van de competenties is te vinden in het Toetsplan van de kwalificatie 
kaatstrainer 3) 

 
3. Onderdelen PVB en tijdsduur  
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 kader. 
(Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage) 

 
4. Deelnamecondities 
U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde 
opleider is ondertekend.  
 
5. Afnamecondities  
U stuurt minimaal 1 kaatstrainer 2 aan. 
U stelt zelf een trainingsprogramma op voor de kaatstrainer 2. 
 
6. Locatie  
Niet van toepassing. 
 
7. Hulpmiddelen kandidaat  
Niet van toepassing. 
 
8. PVB-beoordelaars 
8.1 Aantal PVB-beoordelaars per onderdeel: 
Portfoliobeoordeling 2 PVB-beoordelaars 
 
8.2 Taken PVB-beoordelaarss 

• Beoordelen het portfolio  

• Controleren deelname- en afnamecondities  

• Bepalen het voorlopige resultaat en geven feedback. 
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9. Taken overige betrokkenen 
Overige aanwezige personen spelen geen rol bij het afnemen van de PVB. 
 
10. Richtlijnen  
 
10.1 Informatieverstrekking .  
Op www.knkb.nl is alle informatie over de PVB te vinden en te downloaden (o.a. het format 
voor de akkoordverklaring). 
 
10.2 Inschrijvingsprocedure 
U meldt zich aan voor de PVB door het inzenden van het portfolio naar het Bondsbureau.  
De Toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en daarmee de 
aanmelding voor de PVB.    
 
10.3 Voorbereiding kandidaat 
Niet van toepassing.  
 
10.4 Beoordelingen 
Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de 
protocollen (zie bijlage). De 2 PVB-beoordelaars beoordelen onafhankelijk van elkaar de 
portfolio en de praktijkopdrachten. Daarna stellen de beoordelaars in onderling overleg de 
uitslag vast.  
 
10.5 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. 
 
10.6 Uitslag 
De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen 15 werkdagen na de dag van 
bevestiging. 
 
10.7 Herkansing  
U heeft recht op 3 herkansingen per kalenderjaar.  
Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing.  
 
10.8 Bijlage  
Protocol voor de portfoliobeoordeling.
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Protocol PVB 3.4 Aansturen van kader – Portfoliobeoordeling 
 

 
Datum: 
 

Naam kandidaat:  
PVB Beoordelaar 1: 
PVB Beoordelaar 2: 
 

Afnamecondities en voorbereiding kandidaat 

Portfolio is compleet 
 

 

Toelichting 
 
 
 

 
Beoordelingscriteria 
(toelichting op de andere zijde) 

V
o

ld
a
a
n

  
Gevonden bewijzen (of ontbreken daarvan) waarop 
score is gebaseerd 

Aansturen van kader 

1 
Informeert assisterend kader over de inhoud 
van de training 

  

2 
Geeft assisterend kader opdrachten die bij hun 
taak passen 

  

3 
Bespreekt met het assisterende kader wat er 
goed ging en wat de verbeterpunten zijn 

  

4 Motiveert assisterend kader   

5 

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

 
 

Stimuleren sportieve ontwikkeling 

6 

Ziet toe dat het assisterende kader de 
omgangsvormen en taalgebruik afstemt op de 
belevingswereld van de kaatsers 

 
 

7 
Ziet toe dat het assisterend kader de kaatsers 
op positieve wijze benadert 

  

8 
Ziet toe op correct gedrag van het assisterende 
kader op en rond de kaatslocatie 

  

9 
Treedt op of wijst assisterend kader bij 
onveilige situaties 

  

Leercompetentie 

10 
Reflecteert op het eigen handelen tijdens het  
aansturen van kader 

  

Burgerschapscompetentie 

19 Bewaakt waarden en stelt normen   

 

Resultaat van de portfoliobeoordeling 
 

Handtekening PVB-beoordelaars 
 
 

 

Toelichting 
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Protocol PVB 3.4 Aansturen van kader – Portfoliobeoordeling -toelichting 
 
Toelichting gebruik formulier  

 
Toelichting beoordelingscriteria 

 

Aansturen van kader 

1  

2  

3  

4  

5  

Stimuleren sportieve ontwikkeling 

6  

7  

8  

9  

Leercompetentie 

10  

Burgerschapscompetentie 

11  

 
 

Resultaat van de portfoliobeoordeling 
 

Handtekening PVB-beoordelaars 
 
 

 

Toelichting 

 

 
  


