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KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND 

 
TOETSPLAN  
Kwalificatie: KNSB PVB-beoordelaar 
 

OVERZICHT 
Kenmerken kwalificatie 
Naam van de kwalificatie    Beoordelaar 
Deelkwalificaties     PVB 5.4 afnemen van PVB’s 
Kwalificatie structuur    KSS 2017 
Kwalificatielijn     Opleider 
Kwalificatieniveau    5 
 
Kenmerken sportbond 
Kwalificerende sportbond   Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) 

Mississippidreef 153, 3565 CE Utrecht 
Samenstelling KNSB Toetsingscommissie  https://knsb.nl/opleidingen/praktische-informatie/knsb-toetsingscommissie/ 
Contactgegevens KNSB  
Toetsingscommissie    toetingscommissie@knsb.nl 

088-48 92 000 
Datum instelling KNSB Toetsingscommissie 
door KNSB bestuur 

 
Gegevens Commissie van Beroep voor  

Toetsing     centralecommissievanberoepvoortoetsing@nocnsf.nl 
 
Kenmerken toetsdocumenten 
Geldend Toetsreglement sport   2013 
Vaststelling Toetsplan en PVB’s door 
KNSB Toetsingscommissie   20 oktober 2021 
Datum laatste positieve audit uitslag  nvt 
Soort audit     nvt 
Toetsdocumenten conform model KSS 
2017     Ja  
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Datum: 20-10-2021 
 
Om het door de KNSB en NOC*NSF erkende diploma PVB-beoordelaar te kunnen ontvangen moet de kandidaat 
de kerntaak van een PVB-beoordelaar beheersen. De kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid (PVB) 
getoetst. In dit toetsplan staat beschreven: 1) om welke PVB’s het gaat; 2) wie betrokken is bij de afname van 
de toetsing; 3) wat van de betrokkenen wordt verwacht. 
 
In de PVB beschrijving staat beschreven wat de PVB inhoudt en welke eisen aan de kandidaat worden gesteld. 
Alle toetsdocumenten zijn beschikbaar via de KNSB afdeling opleidingen. 
 
Werkomgeving 
In de functie KNSB PVB-beoordelaar ben je werkzaam bij de toetsing van kandidaten aan een KNSB 
aangeboden opleiding.  
 

1. Diploma en deelkwalificaties 
Een kandidaat ontvangt het diploma PVB-beoordelaar als de onderstaande PVB volgens de richtlijnen en de 
norm voor slagen is afgelegd: 

• PVB 5.4:  Afnemen van PVB’s 

 
Het diploma PVB-beoordelaar is een deelkwalificatie van het NOC*NSF diploma Opleider 5. 

2. Kerntaken 
De volgende kerntaken en werkprocessen uit de KSS 2012 worden getoetst. 
 

Kerntaak Werkproces 
 

Kerntaak 5.4 
Afnemen van PVB’s 

5.4.1 Beoordeelt portfolio’s 
5.4.2 Beoordeelt praktijk 
5.4.3 Protocolleert en communiceert beoordelingen 
  

1. Beschrijving van de kerntaken  

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende kerntaken en werkprocessen met de beheersingscriteria.  
Onderdeel van de uitwerking van de beheersingscriteria betreft de beschrijving van de benodigde vakkennis en 
vakvaardigheden. 
 

Werkprocessen 
bij kerntaak 5.4 

Beheersingscriteria  Resultaat 

5.4.1  
Beoordeelt 
portfolio’s  
 

• Controleert of alle beoordelingscriteria worden afgedekt 
door bewijzen; 

• Controleert de authenticiteit van de bewijzen; 

• Controleert of aan de afnamecondities is voldaan; 

• Waardeert de bewijzen in relatie tot de beoordelingscriteria; 

• Stelt het voorlopige resultaat van de portfoliobeoordeling 
vast. 
 

• De beoordeling van 
de portfolio’s is 
gebaseerd op de 
bewijzen in relatie 
tot de 
beoordelings-
criteria.  

5.4.2 
Beoordeelt 
praktijk aan de 
hand van de 
beoordelings-
criteria 

• Controleert deelname- en afnamecondities; 

• Schept een sfeer waarin de kandidaat zich op zijn gemak 
voelt; 

• Beslist over doorgang van de PVB-afname; 

• Bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang; 

• Legt aan de kandidaat (de onderdelen van) de praktijkafname 
uit; 

• De beoordeling van 
de praktijk is 
gebaseerd op de 
beoordelings-
criteria; 

• De PVB-afname is 
veilig verlopen. 
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• Toetst in een planningsinterview de voorbereiding van de 
kandidaat; 

• Kiest een geschikte waarnemingspositie voor de 
praktijkbeoordeling; 

• Observeert, registreert en interpreteert het handelen van de 
kandidaat; 

• Grijpt in als de veiligheid in het geding is (indien toegestaan);  

• Toetst de beoordelingscriteria door middel van een reflectie-
interview;  

• Past de STAR-methodiek toe (indien nodig); 

• Stelt het voorlopige resultaat van de praktijkbeoordeling 
vast; 

• Staat model voor correct gedrag op en rond de sport- en/of 
opleidingslocatie; 

• Gaat correct om met alle betrokkenen; 

• Komt afspraken na; 

• Houdt zich aan de beroepscode; 

• Gaat vertrouwelijk om met (persoonlijke) informatie. 
 

5.4.3 
Protocolleert en 
communiceert 
beoordelingen  

• Vult beoordelingsprotocol(len) volledig en correct in; 

• Overlegt met collega PVB-beoordelaar (indien van 
toepassing); 

• Motiveert de voorlopige uitslag van de PVB aan kandidaat; 

• Geeft de kandidaat (schriftelijk) feedback (indien van 
toepassing);  

• Geeft voorlopige uitslag door aan de toetsingscommissie;  

• Handelt eventuele PVB-formaliteiten af; 

• Onderhoudt contact met de toetsingscommissie van de 
sportbond; 

• Reflecteert op eigen handelen; 

• Vraagt feedback; 

• Verwoordt eigen leerbehoeften; 

• Legt leermomenten vast; 

• Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen. 
 

• Het beoordelings-
protocol is volledig 
en correct ingevuld 
en afgehandeld; 

• De voorlopige 
uitslag en motivatie 
is gedeeld met de 
kandidaat.  

 

2. Algemene eisen aan de kandidaten  

Kandidaten dienen bij toelating tot de PVB: 

• Leeftijd van tenminste 18 jaar; 

• In het bezit zijn van één van de onderstaande geldige diploma’s: 
o Trainer niveau 3 of hoger; 
o Scheidsrechter nationaal of vergelijkbaar; 
o Starter nationaal of vergelijkbaar. 

• In het bezit zijn van een geldige trainerslicentie of actief werkzaam (geweest tot 5 jaar geleden en bent 
up-to-date bijgeschoold) als scheidsrechter of starter. 

• Je bent lid van de KNSB en je staat bij de KNSB ingeschreven voor de opleiding PVB-beoordelaar. 
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3. PVB  

De volledige PVB-beschrijvingen zijn beschikbaar en opvraagbaar bij de KNSB afdeling opleidingen. 
 
Overzicht onderdelen PVB  

 Titel PVB/ Competenties P
V

B
 

P
ra

kt
ijk

b
e

o
o

rd
e

lin
g 

P
o

rt
fo

lio
b

e
o

o
rd

e
lin

g 

B
e

o
o

rd
e

lin
gs

ge
sp

re
k 

1 Afnemen van PVB’s 1  X  

 

4. Instructies voor de kandidaten  

• De kandidaat schrijft zich in voor de beoordeling zoals omschreven in de PVB; 

• Het aantal herkansingen staat omschreven in de PVB. 

5. Instructies voor de PVB-beoordelaars 

Voor de portfoliobeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar het portfolio van de kandidaat. De PVB-
beoordelaar vult het beoordelingsprotocol van de portfoliobeoordeling volledig in en stuurt het binnen 15 
werkdagen naar het KNSB bondsbureau ter attentie van de KNSB Toetsingscommissie. 
 
De PVB-beoordelaar heeft de volgende taken bij de portfoliobeoordeling: 

• Controleert de afnamecondities; 

• Beoordeelt het portfolio; 

• Houdt, indien gewenst, een beoordelingsgesprek; 

• Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback als de kandidaat dat wenst.  

 

6. Instructies voor de KNSB Toetsingscommissie 

De KNSB Toetsingscommissie is ingesteld door de directeur-bestuurder van de KNSB. De KNSB 
Toetsingscommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de toetsing en ziet toe op de naleving 
van procedures rondom de PVB’s. De KNSB Toetsingscommissie wijst de PVB-beoordelaren aan of ziet er op toe 
dat dit gebeurt. Na de beoordeling ontvangt de KNSB Toetsingscommissie de beoordelingsprotocollen voorzien 
van de naam van de PVB-beoordelaar en van de datum en plaats van de afname. De KNSB Toetsingscommissie 
stelt de uitslag formeel vast en ziet toe op de afhandeling zoals beschreven in de toetsdocumenten. 
 
De KNSB Toetsingscommissie heeft conform het Toetsreglement sport de volgende taken: 

• Stelt toetsplannen van kwalificatie en bijbehorende PVB-beschrijvingen vast; 

• Wijst PVB-beoordelaren aan; 

• Verleent vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties; 

• Treft maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PVB; 

• Treft maatregelen met betrekking tot de beoordeling en de uitslag van de PVB; 

• Evalueert het proces en inhoud van de PVB; 

• Neemt een beslissing in omstandigheden waarin het Toetsreglement sport niet voorziet. 

 
Contact opnemen met de KNSB Toetsingscommissie kan door een e-mail te sturen naar 
toetsingscommissie@knsb.nl.  
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7. Stappen voor de organisatie 
Voor het afnemen van de PVB’s moeten de volgende stappen worden gezet.  
 

Ter voorbereiding op de PVB’s 

Stappen Wie doet het? Wanneer? Benodigd document 

Informeren van 
kandidaat over inhoud 
en afname van de PVB 

Docent van de opleiding 
PVB-beoordelaar 

Bij de start van de 
opleiding en 
voorafgaand aan de PVB 

PVB-beschrijving, 
Toetsplan en 
Toetsreglement sport 

Aanvragen PVB Kandidaat Als alle opdrachten 
behorende bij de 
opleiding zijn afgerond 
en ingeleverd 

PVB-beschrijving 

Vaststellen of kandidaat 
voldoet aan de eisen 
voor toelating PVB 

KNSB 
Toetsingscommissie 

Voor aanvang van de 
PVB 

PVB-beschrijving 

Toelaten kandidaat tot 
de PVB 

KNSB 
Toetsingscommissie 

Als de kandidaat de 
opdrachten heeft 
ingeleverd 

PVB-beschrijving 
Bevestiging PVB-afname 

Aanleveren relevante 
stukken 

Kandidaat Bij aanvragen PVB PVB-beschrijving 

Vaststellen of voldaan is 
aan de afnamecondities 
en locatie 

PVB-beoordelaar Bij aanvang PVB PVB-beschrijving 

Tijdens de uitvoering van de PVB 

Stappen Wie doet het? Wanneer? Benodigd document 

Uitvoeren PVB-opdracht Kandidaat Indien het 
beoordelingsgesprek 
wordt afgenomen 

PVB-beschrijving 

Invullen 
beoordelingsprotocol 

PVB-beoordelaar Tijdens en na afloop van 
de PVB-afname 

Protocol uit de PVB-
beschrijving 

Inleveren 
beoordelingsprotocol bij 
de KNSB 
Toetsingscommissie 

PVB-beoordelaar Binnen 15 dagen na de 
PVB-afname 

Protocol uit de PVB-
beschrijving 

Ter afronding van de PVB’s 

Stappen Wie doet het? Wanneer? Benodigd document 

Vaststellen uitslag PVB KNSB 
Toetsingscommissie 

Maximaal 15 dagen na 
afname van de PVB 

PVB-beschrijving 

Archiveren 
toetsgegevens 

KNSB 
Toetsingscommissie 

Bewaartermijn minimaal 
6 maanden 

Toetsreglement sport 

Informeren kandidaat KNSB 
Toetsingscommissie 

Binnen 30 dagen na de 
PVB-afname 

Protocol uit de PVB-
beschrijving 

 

8. Toetsreglement Sport 

De bepalingen uit het Toetsreglement Sport zijn van toepassing op dit toetsplan. 
 
 

9. Commissie van beroep voor toetsing 
 
De Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT) behandelt beroepsprocedures, zoals omschreven in 
het Toetsreglement Sport. Contact opnemen met de CCBT kan door een mail te sturen 
naar: centralecommissievanberoepvoortoetsing@nocnsf.nl. 
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