
Naam:

Opleiding:

Groep:

Kwalificerende beoordeling kerntaak B1-K1 
Aanbieden van SB-activiteiten 

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak B1-K1
Aanbieden van SB-activiteiten

Lessenreeks

Crebonummer: Niveau 3: 25415: Sport- en bewegingsleider  
 Niveau 4:   25411: Coördinator buurt, onderwijs en sport   
  25412: Coördinator sport- en bewegingsagogie 
  25413: Coördinator sport, bewegen en gezondheid  
  25414: Coördinator sportinstructie, training en coaching 

Kwalificatiedossier Sport en Bewegen: 2016 

Versie 2017

ISBN:



Proeve van Bekwaamheid Kerntaak B1-K1 Aanbieden van SB-activiteiten
2

© Edu’Actief 2017

Ontwikkeld in opdracht van CIOS Nederland in samenwerking met SB Achterban.

Deze proeve is ontwikkeld door een constructiegroep die bestaat uit: Ap te Winkel (Graafschap College, 
opleiding Sport en Bewegen), Bert Geenen (Uitgeverij Angerenstein, Edu’Actief ), Edwin ter Steege 
(Friesland college, CIOS Heerenveen), Gerald Oude Alink (ROC van Twente, opleiding Sport en Bewegen), 
Jesus Hernandez (Nova college, CIOS Haarlem), Joost Philipsen (Friesland college), Koen Francissen (Rijn-
IJssel, CIOS Arnhem), Nels Rijvers (Scalda college), Peter Opheij (Leeuwenborgh Opleidingen, CIOS Sittard- 
Venlo). Bij de constructie zijn regelmatig vertegenwoordigers vanuit het werkveld geconsulteerd in de 
verschillende regio’s van de opleidingen. 

Deze proeve is vastgesteld op basis van dekking, cesuur, transparantie, toetstechnische kwaliteit en 
beoordelingswijze door een vaststellingscommissie die bestaat uit: Bert Hamhuis (Landstede), Danny 
Meuken (Made 2 Sport), Erik Puyt (Sportservice Noord-Holland, HAN Sport en Bewegen), Jan Eversdijk 
(Scalda CIOS Goes Breda), Jan Johannes Gerritsen (ROC Tilburg), Jan Minkhorst (NOC*NSF, Academie voor 
sportkader), Jan Steegh (CIOS Nederland), Lisanne Kopinga (Summa Sport, Eindhoven), Merijn Wilde 
(Sportbedrijf Arnhem), Peter Stokvisch (Angerenstein, Edu’Actief ). 

Inhoudsopgave  

 Overzicht ..................................................................................................................................................................3
 Inleiding......................................................................................................................................................................  
1  Algemene informatie ...........................................................................................................................................5 
2  De opdracht voor de student  ..........................................................................................................................6  
3  Uitwerking van de onderdelen van de proeve van bekwaamheid voor de student  ..................8 
4  Cesuur en waardering  ..................................................................................................................................... 11  
5  Beoordelingsinstructie  .................................................................................................................................... 12 
6  Beoordelingsprotocollen  ............................................................................................................................... 16



Kwalificerende beoordeling kerntaak B1-K1: Aanbieden van SB-activiteiten
3

© Edu’Actief 2017

Overzicht
Crebonummer en kwalificaties Niveau 3:  25415: Sport- en bewegingsleider 

Niveau 4:  25411: Coördinator buurt, onderwijs en sport   
  25412: Coördinator sport- en bewegingsagogie    
  25413: Coördinator sport, bewegen en gezondheid
   25414: Coördinator sportinstructie, training en  

coaching
Kwalificatiedossier Sport en bewegen 2016 
Kwalificerende beoordeling B1-K1: Aanbieden van SB-activiteiten
Naam kwalificerend examen Lessenreeks
Te beoordelen werkprocessen B1-K1-W1: Bereidt SB-activiteiten voor 

B1-K1-W2: Voert SB-activiteiten uit 
B1-K1-W3: Coacht en begeleidt SB-deelnemers 
B1-K1-W4: Beoordeelt het vaardigheidsniveau van de SB- 
deelnemers
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Inleiding 

Dit document gaat over de examentoets (Proeve van Bekwaamheid = PvB) van kerntaak B1-K1 van de 
sport- en bewegingsleider en sport- en bewegingscoördinator. Het bevat de complete informatie voor 
zowel student, docent als beoordelaars.

Voor de student zijn vooral de volgende vier paragrafen van belang: 
1. Algemene informatie   
2. De opdracht voor de student
3. Uitwerking van de onderdelen van de proeve van bekwaamheid voor de student  
6. Beoordelingsprotocollen.

Wat kan de student aan extra informatie in de overige paragrafen vinden? 
•  In paragraaf 4 staat hoe de beoordeling omgezet kan worden naar een cijfer of naar onvoldoende-

voldoende-goed en eventueel uitmuntend. 
• In paragraaf 5 staat hoe en waarop de student beoordeeld wordt en wanneer hij mag herkansen.

Voor de beoordelaars is het hele document belangrijk.  

In dit document wordt gesproken over student en hij. Hier worden ook de vrouwelijke studenten mee 
bedoeld.
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1 Algemene informatie
Examen in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid (PvB) 

De opleiding sport- en bewegingsleider (niveau 3) is opgebouwd uit drie kerntaken. Om het landelijk 
erkende MBO-diploma sport- en bewegingsleider te behalen, moet je onder andere deze drie kerntaken 
beheersen. Op niveau 4 komen daar nog twee kerntaken bij. Je beheerst een kerntaak als je de examens 
die betrekking hebben op deze kerntaak met minimaal een voldoende afsluit.   
Deze examentoets is bestemd voor zowel de sport- en bewegingsleider als voor de sport- en 
bewegingscoördinator. 
Dit examen heeft betrekking op kerntaak B1-K1: Aanbieden van SB-activiteiten. Het examen heeft de 
vorm van een proeve van bekwaamheid (PvB).  In deze proeve laat je zien dat je een lessenreeks sport- en 
bewegingsactiviteiten kunt voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden.

Kerntaken en werkprocessen 

De kerntaken zijn opgedeeld in onderdelen die werkprocessen worden genoemd. Kerntaak B1-K1 bestaat 
uit de volgende werkprocessen:  
B1-K1-W1:  Bereidt SB-activiteiten voor 
B1-K1-W2:  Voert SB-activiteiten uit 
B1-K1-W3:  Coacht en begeleidt SB-deelnemers 
B1-K1-W4:  Beoordeelt het vaardigheidsniveau van de SB-deelnemers
Om een kerntaak te behalen, moet je laten zien dat je alle werkprocessen van de kerntaak beheerst. Voor 
kerntaak B1-K1 zijn dat er dus vier. Voor al deze vier werkprocessen krijg je een aparte beoordeling. De 
PvB is behaald indien de vier werkprocessen behaald zijn (minimaal met een voldoende zijn beoordeeld). 
 
Voor elk werkproces is vastgelegd wat je precies moet weten (kennis) en wat je moet kunnen 
(vaardigheden).  Bij werkproces B1-K1-W1 (Bereidt SB-activiteiten voor) moet je de doelen correct 
formuleren en een juiste inschatting maken van de benodigde middelen (accommodatie, materialen 
en hulpmiddelen). Bij dit werkproces word je onder andere op deze punten beoordeeld. Deze 
beoordelingspunten of beoordelingscriteria kun je in de beoordelingsprotocollen (paragraaf 6) 
terugvinden.  In de beoordelingsprotocollen is aangegeven hoeveel punten je moet halen om het 
werkproces te behalen. 
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2 De opdracht voor de student
De opdracht

De opdracht voor deze proeve van bekwaamheid is het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van 
een (deel van een) lessenreeks. Bovendien moet je de gemaakte keuzes tijdens de voorbereiding en 
uitvoering kunnen verantwoorden.

In deze PvB wordt gesproken over een lessenreeks, maar deze kan ook het karakter hebben van een 
trainingscyclus, trainingsplan, SB-activiteitenprogramma of SB-activiteitencyclus. De uitvoering vindt in 
de (gesimuleerde) beroepspraktijk plaats. De uitvoering wordt beoordeeld aan de hand van één les of 
training. Welke les of training beoordeeld wordt, wordt vooraf bekend gemaakt. 

Waar moet de lessenreeks aan voldoen? 
a  Zelfstandigheid 

De student moet de lessenreeks zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden. 
b  Het doel van de lessenreeks  

Het doel van de lessenreeks kan verschillend zijn. De lessenreeks kan gericht zijn op het aanleren 
van sporttechnieken en –tactieken, op sportstimulering, op maatschappelijke activering of 
gezondheidsbevordering. In overleg met de docent van de SB-opleiding wordt het algemene doel 
bepaald. 

c  De omvang van de lessenreeks 

Voor de lessenreeks dienen vier lessen (trainingen, bijeenkomsten) voorbereid te worden. De 
opleiding bepaalt hoeveel lessen uit deze reeks daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. Dit kan 
variëren van twee tot vier lessen. De duur van één les is minimaal dertig minuten. Eén van de gegeven 
lessen of trainingen wordt beoordeeld. De opleiding geeft vooraf aan welke training of les dat is. 

d  De doelgroep 

De lessenreeks wordt gegeven aan steeds dezelfde groep SB-deelnemers. Het minimaal aantal SB-
deelnemers is zes. 

e  De periode waarover de PvB loopt 

De hele PvB (van opdrachtformulering, voorbereiding tot en met verantwoording) beslaat maximaal 
zestien weken. 
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Welke stappen dien je te doorlopen? 

Nadat je de opdracht voor de PvB  van kerntaak B1-K1 ontvangen hebt, doorloop je de volgende stappen:

Stap Actie Week
1 De SB-opleiding bepaalt de exacte periode waarover de PvB loopt. De richtlijn is 16 

weken.
0

2 Je overlegt met de docent van de opleiding over het doel van de lessenreeks (zie 
punt b).

1

3 Je start met het vaststellen van de beginsituatie met aandacht voor het beoordelen 
van het vaardigheidsniveau  (werkproces B1-K1-W1 en werkproces B1-K1-W4). Je 
bespreekt de globale opzet van de lessenreeks (doelstelling, doelgroep, periode) 
met je BPV-begeleider en/of de docent van de opleiding.

2-3

4 Je werkt de lessenreeks conform de richtlijnen uit op papier en levert het 
planningsverslag in bij de beoordelaar vanuit de SB-opleiding.

4

5 De beoordelaar beoordeelt binnen 10 werkdagen na inleveren het planningsver-
slag op basis van de vastgestelde criteria (beoordelingsprotocollen B1-K1-W1 en 
B1-K1-W4) en bepaalt of je het plan mag uitvoeren.
Indien het resultaat onvoldoende is, kan de PvB niet meer behaald worden en moet  
je herkansen. De opleiding bepaalt op welke manier en wanneer dit gebeurt.

5-6

6 Je voert (een deel van) de lessenreeks binnen de (gesimuleerde) beroepspraktijk uit. 7-13
7 Indien gekozen wordt voor een verantwoordingsverslag dient dit binnen vijf werk-

dagen na afloop van de gehele reeks ingeleverd te worden. De beoordeling dient 
vervolgens bij voorkeur binnen vijf werkdagen plaats te vinden. Wordt gekozen 
voor een verantwoordingsgesprek (criteriumgericht interview) dan dient dit binnen 
tien werkdagen na het einde van de beoordeelde SB-activiteit plaats te vinden. Het 
meest wenselijke is om dit gesprek direct na de beoordeling plaats te laten vinden. 
Het resultaat wordt na afloop bekend gemaakt. 

14-15

8 Je ontvangt het voorlopige resultaat van de volledige PvB. Na volledige beëindiging 
van de PvB volgens planning, dient de uitslag vastgesteld te worden door de exa-
mencommissie

16

In de kolom ‘Week’ staat de maximale planning. In overleg kan de hele PvB sneller afgenomen worden.
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3 Uitwerking van de onderdelen van de PvB 
voor de student
De PvB bestaat uit drie onderdelen:
I.  De voorbereiding in de vorm van een planningsverslag van de lessenreeks. (beoordelingsprotocol B1-

K1-W1 en B1-K1-W4).
II.  De uitvoering van (een deel van) de lessenreeks (bovenste deel beoordelingsprotocol B1-K1-W2 en 

B1-K1-W3).
III. De verantwoording van de lessenreeks (onderste deel beoordelingsprotocol B1-K1-W2 en B1-K1-W3).

Deel I. De voorbereiding: het planningsverslag

Het planningsverslag bestaat uit de voorbereiding van de vier lessen die samen een logisch opgebouwde 
lessenreeks vormen. Elke afzonderlijke les werk je uit aan de hand van een lesvoorbereidingsformulier, 
conform de richtlijnen van de opleiding. 
Het plan dient uit de volgende onderdelen te bestaan: 
1. Het algemene doel van de lessenreeks.
2.  Het vastgestelde vaardigheidsniveau van de deelnemers en de daarbij gebruikte middelen 

(observatie, gesprek, testen en meten).
3. De beginsituatie van de SB-deelnemers.
4. De globale aanpak van de lessenreeks.
5.  Een uitwerking van de vier afzonderlijke lessen volgens de richtlijnen van het gangbare 

lesvoorbereidingsformulier van de opleiding. 
 
Het planningsverslag heeft betrekking op twee werkprocessen: 
B1-K1-W1: Bereidt SB-activiteiten voor (zie beoordelingsprotocol B1-K1-W1).

B1-K1-W4: Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB-deelnemers (zie beoordelingsprotocol B1-K1-W4).
Op beide onderdelen word je apart beoordeeld. Beide onderdelen moeten behaald zijn om de PvB te 
behalen.
 
Het resultaat van het planningsverslag moet zijn:

· De lessenreeks is compleet en uitvoerbaar. De betrokkenen zijn geïnformeerd.
· Het vaardigheidsniveau van de SB-deelnemers is juist beoordeeld.  

Deel II: De uitvoering:  (een deel van) de lessenreeks

De uitvoering vindt plaats tijdens de (gesimuleerde) beroepspraktijk. Je geeft (een deel van) de 
lessenreeks volgens het  planningsverslag aan de betreffende doelgroep. Welke les(sen) je precies geeft, 
gaat in overleg met de begeleider van de opleiding en/of met de begeleider uit de beroepspraktijk.
De bijeenkomst duurt minimaal dertig minuten. Indien er meer dan één les gegeven wordt, evalueer je 
na elke bijeenkomst en stel je eventueel het plan bij. 

De uitvoering heeft betrekking op twee werkprocessen:

B1-K1-W2: Voert SB-activiteiten uit (didactische vaardigheden, lesgeefvaardigheden).
B1-k1-W3: Coacht en begeleidt SB-deelnemers (begeleidingsvaardigheden).

Je wordt niet alleen beoordeeld op je didactische vaardigheden (werkproces B1-k1-W2), maar ook op je 
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kwaliteiten in het coachen en begeleiden van SB-deelnemers (werkproces B1-K1-W3).
Op beide onderdelen word je apart beoordeeld. Beide onderdelen moeten behaald zijn om de PvB te 
behalen.

Het resultaat van de uitvoering moet zijn:

·  De SB-activiteit verloopt volgens plan, de doelstellingen zijn behaald. De deelnemers zijn betrokken 
en gemotiveerd voor de activiteit en hun eigenheid is gerespecteerd.

·  De SB-deelnemers zijn optimaal gecoacht en begeleid in een sfeer van wederzijds vertrouwen en 
respect en in een sociaal en fysiek veilige omgeving.  

Deel III: De verantwoording: gesprek of verslag

In je plan en tijdens de uitvoering heb je keuzes gemaakt. Zo heb je gekozen voor bepaalde sport- en 
bewegingsactiviteiten, didactische werkvormen, begeleidingsvormen en voor een bepaalde methodiek. 
Deze keuzes moet je kunnen verantwoorden. Mogelijk heb je tussentijds het plan bijgesteld. In het 
gesprek of in het verslag moet je verantwoorden waarom jij de lessen of trainingen juist op deze manier 
gegeven hebt en waarom je bepaalde dingen aangepast of veranderd hebt. De beoordelaar(s) willen 
graag horen (gesprek) of lezen (verslag) of je weet waarom je dingen op een bepaalde manier doet. Ze 
willen weten of je bewust bekwaam bent. Ook willen de beoordelaar(s) graag weten of je een volgende 
keer dingen anders zou doen en waarom je het zou veranderen. In het gesprek kan gevraagd worden om 
een toepassing naar een andere situatie of doelgroep te maken.  

De inhoud van het verantwoordingsverslag 

1. Een evaluatie van alle geplande en uitgevoerde SB-activiteiten.   
 Voor elke SB-activiteit evalueer je: 
 a. Heb je het doel behaald? (productevaluatie). 
 b. Hoe liep de SB-activiteit? (procesevaluatie).  
 · Had je de beginsituatie goed ingeschat? 
 ·  Had je de juiste SB-activiteiten gekozen (te makkelijk, te moeilijk, vonden ze het leuk, sloot het aan 

bij de belevingswereld en het niveau)? 
 ·  Had je de les, training goed opgebouwd en heb je de juiste methodiek gehanteerd? Had je de tijd 

goed verdeeld? 

 Liep de organisatie efficiënt, effectief en veilig? 
 · Liep de instructie en uitleg goed?  
 · Had je voor de juiste didactische werkvormen gekozen? 

2.  Algemene evaluatie over wat er goed en minder goed is gegaan en wat je ervan geleerd hebt. Tot slot 
geef je aan wat je eventueel anders of beter had kunnen doen.

De verantwoording heeft betrekking op twee werkprocessen:

B1-K1-W2: Voert SB-activiteiten uit (didactische vaardigheden, lesgeefvaardigheden)
B1-k1-W3: Coacht en begeleidt SB-deelnemers (begeleidingsvaardigheden)

Op beide onderdelen word je apart beoordeeld. Beide onderdelen moeten behaald zijn om de PvB te 
behalen.
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Het resultaat van de verantwoording moet zijn:

Je hebt goed uitgelegd waarom je de dingen op jouw manier gedaan hebt en sommige dingen 
anders gelopen zijn dan gepland. Je toont aan dat je weet waarom je dingen doet. Je laat blijken 
dat je voldoende scoort op het onderdeel ‘vakdeskundigheid toepassen 2’ (werkproces B1-K1-W2 en 
werkproces B1-K1-W3). 
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4 Cesuur en waardering

De grens tussen voldoende en onvoldoende (cesuur) 

De student moet laten zien dat hij de werkprocessen van kerntaak B1-K1 beheerst. Voor alle 
werkprocessen is beschreven wat het gewenste resultaat moet zijn. Hoe de student voldoet aan het 
gewenste resultaat is terug te vinden in de beoordelingsprotocollen(zie paragraaf 6). 
De student heeft de PvB  behaald als hij de vier werkprocessen behaald heeft (minimaal met een 
voldoende zijn beoordeeld). Alle vier de werkprocessen hebben een eigen beoordelingsprotocol. Per 
onderdeel is een grens vastgesteld die aangeeft of het voldoende of onvoldoende is. Deze grens wordt 
de cesuur genoemd. De cesuur (grens) tussen voldoende en onvoldoende ligt bij alle onderdelen op 
minimaal 75%. In de beoordelingsprotocollen is aangegeven wanneer een onderdeel behaald is. 

Van score naar cijfer (waardering) 

Sommige opleidingen werken met cijfers. Deze proeve van bekwaamheid biedt de mogelijkheid om de 
eindscore om te zetten in een cijfer: 
Indien de PvB behaald is, kan de eindscore volgens de tabel (bijlage 1) omgezet worden in een cijfer.   Zo 
leidt een score van 48 tot het cijfer 5,5; een score van 62 tot het cijfer 7,0 en  een score van 90 tot een 10. 

· Indien de PvB niet behaald is, kan het resultaat als volgt vertaald worden naar een cijfer:  
 - 4 werkprocessen onvoldoende = cijfer 2,0 
 - 3 werkprocessen onvoldoende = cijfer 3,0
 - 2 werkprocessen onvoldoende = cijfer 4,0.
 - 1 werkproces onvoldoende = cijfer 5,0

Beoordeling in onvoldoende, voldoende en goed

De regelgeving schrijft voor dat het eindoordeel in elk geval moet gebeuren aan de hand van minimaal 
een driepuntschaal (onvoldoende, voldoende en goed). De cesuur voor deze beoordeling is als volgt: 

- Score onvoldoende: wanneer één of meer werkprocessen onvoldoende zijn beoordeeld. 
- Score voldoende: voor een totaalscore van 48 tot en met 66 punten. 
- Score goed: voor een totaalscore van 67  tot en met 90   punten.

Beoordeling in onvoldoende, voldoende, goed en uitmuntend.

Indien een opleiding ook gebruik wenst te maken van de beoordeling 'uitmuntend' dan is de cesuur als 
volgt:

- Score onvoldoende: indien één of meer werkprocessen onvoldoende zijn
- Score voldoende: voor een totaalscore van 48 tot en met 66 punten.
- Score goed: voor een totaalscore van 67 tot en met 80 punten.
- Score uitmuntend: voor een totaalscore van 81 punten of meer. 
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5 Beoordelingsinstructie

Overzicht van te beoordelen werkprocessen en onderdelen van de PvB          

        Werkproces 
 Onderdeel

Werkproces 1
B1-K1-W1

Werkproces 2
B1-K1-W2

Werkproces 3
B1-K1-W3

Werkproces 
B1-K1-W4

De voorbereiding (het 
planningsverslag)

X X

De uitvoering X X

De verantwoording X X

 
Algemene instructie geldig voor alle onderdelen van de PvB
Onafhankelijkheid en het vier-ogen-principe 

De kracht van de beoordeling neemt toe indien er sprake is van een onafhankelijke beoordelaar en 
wanneer meerdere beoordelaars (vier-ogen-principe) bij de beoordeling betrokken zijn. Deze principes 
kunnen in elk onderdeel (planning, uitvoering en verantwoording) terugkomen, maar ook in een of 
meerdere onderdelen.  Zo kan de uitvoering beoordeeld worden door een onafhankelijke beoordelaar 
en vindt het criteriumgericht interview plaats met twee beoordelaars.  De concrete invulling en de 
verantwoording is de verantwoordelijkheid van de betreffende opleiding. 

Deskundigheid van de beoordelaars

De beoordelaars die bij de PvB betrokken zijn dienen deskundig te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid 
van de opleiding. 

Portret benadering 

Het gaat om een beoordeling per werkproces. De prestatie-indicatoren zijn geclusterd in 
beoordelingsonderdelen die verband houden met de SHL-competenties. Het is niet de bedoeling 
dat alle prestatie-indicatoren van een beoordelingsonderdeel afzonderlijk beoordeeld worden. Alle 
prestatie-indicatoren gezamenlijk geven een beeld, vormen een portret van waar het bij het betreffende 
beoordelingsonderdeel om gaat. Elk onderdeel dient dan ook als één geheel beoordeeld te worden.

Beoordeling door meerdere beoordelaars 

Het is belangrijk dat de beoordelaar voor de afname het beoordelingsprotocol goed doorneemt, zodat hij 
of zij goed op de hoogte is van de onderdelen die beoordeeld moeten worden. Tijdens de beoordeling 
van de uitvoering verdient het de voorkeur dat de beoordelaars nauwkeurig rapporteren wat ze feitelijk 
waargenomen hebben. Op basis van deze aantekeningen wordt het beoordelingsprotocol ingevuld. Voor 
de transparantie is het belangrijk om deze aantekeningen bij de beoordeling te bewaren.
Bij meerdere beoordelaars moet het invullen onafhankelijk van elkaar gebeuren. Hierbij is het belangrijk 
dat er tussentijds geen overleg is. Uiteindelijk komen de beoordelaars tot één beoordeling. Beide 
beoordelaars moeten de protocollen ondertekenen. 
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Wanneer is de PvB behaald? 

De PvB is behaald als alle vier de werkprocessen behaald zijn (minimaal met een voldoende zijn 
beoordeeld). 

Beoordeling aan de hand van een vijfpuntsschaal 

Alle beoordelingen gebeuren aan de hand van beoordelingsprotocollen (zie paragraaf 6) op basis van 
een vijfpuntsschaal. Voor het bepalen van de score (1, 2, 3, 4 of 5) gebruiken beoordelaars onderstaand 
schema.

1 2 3 4 5
Niveau van 
beheersing

Niet beoordeelbaar Behoeft grote 
verbeteringen, 
aanvullingen

Behoeft kleine 
verbeteringen

Voldoet
volledig

Voldoet ver boven 
het niveau dat mag 
worden verwacht

Niveau 
typering

Handelt / beschrijft 
/ communiceert 
ONDER DE MAAT.

Handelt / beschrijft 
/ communiceert 
ZWAK. 

Handelt / beschrijft 
/ communiceert 
meestal 
VOLDOENDE. 

Handelt / beschrijft 
/ communiceert  
ADEQUAAT.

Handelt / beschrijft / 
communiceert  

uitzonderlijk goed

Handelt / beschrijft 
/ communiceert 
niet adequaat op dit 
onderdeel. 

Handelt / beschrijft 
/ communiceert 
niet binnen het 
toelaatbare van de 
kwaliteitseisen. 

Handelt / beschrijft 
/ communiceert 
zoals van een 
beginnend 
beroepskracht 
verwacht wordt. 

Handelt / beschrijft 
/ communiceert 
in de situatie 
beter dan van 
een beginnend 
beroepskracht 
vereist is.

Handelt / beschrijft / 
communiceert in de 
situatie uitstekend, 
ver boven het niveau 
dat van een be-
ginnend beroeps-
kracht vereist is.

Is niet zeker van 
zichzelf.

Twijfelt erg. Is zeker van zichzelf. Is vastberaden en 
daadkrachtig.

Is zeer overtuigend en 
zelfverzekerd

Schiet te kort op 
onderdelen.

Zijn optreden 
is nauwelijks 
adequaat.

Zijn optreden is 
meestal adequaat. 

Zijn optreden is 
naar verwachting 
en sterk.

Zijn optreden is ver 
boven het niveau 
dat mag worden 
verwacht, uitmuntend

Er is niet / 
nauwelijks 
resultaat.

Het resultaat is 
onbevredigend.

Het resultaat 
voldoet aan de 
minimale eisen. 

Het resultaat stijgt 
boven de minimale 
eisen uit. 

Het resultaat stijgt ver 
boven de minimale 
eisen uit en is 
uitstekend 

slecht onvoldoende voldoende goed Uitmuntend

Uitmuntend

Binnen het mbo is aandacht voor excellent vakmanschap. De student kan op verschillende manieren zijn 
excellentie aantonen (internationalisering, extra-curriculaire vakken). Dit kan ook door deze PvB. De score 
5 verwijst naar ‘uitmuntend’ en is van toepassing wanneer de student ver boven het niveau dat verwacht 
mag worden uitstijgt. Alleen in dergelijke gevallen kan de score vijf toegekend te worden.

Beoordeling deel I: De voorbereiding (het planningsverslag)

Het planningsverslag wordt beoordeeld door bij voorkeur een onafhankelijke beoordelaar vanuit de 
opleiding of het werkveld. Bij voorkeur beoordeelt een beoordelaar het hele werkproces. Door middel 
van het planningsverslag worden de werkprocessen B1-K1-W1 (Bereidt SB-activiteiten voor) en B1-K1-W4 
(Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB-deelnemers) beoordeeld.
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Instructie 

In week 4 of eerder ontvangt de beoordelaar het planningsverslag. De beoordelaar beoordeelt 
binnen tien werkdagen na inleveren het planningsverslag op basis van de vastgestelde criteria (zie 
beoordelingsprotocollen W.P. B1-K1-W1 en W.P. B1-K1-W4 in paragraaf 6 ). Aangezien de PvB alleen 
behaald is, indien alle vier de werkprocessen behaald zijn, moet het planningsverslag met een voldoende 
beoordeeld zijn om toegelaten te worden tot de uitvoeringsfase. 

Onvoldoende beoordeling 

Als de beoordeling van het planningsverslag onvoldoende is, kan de PvB niet meer behaald worden 
en dient de student te herkansen. Afhankelijk van de aard van de gebreken van het planningsverslag 
bepaalt de opleiding, eventueel in overleg met het werkveld, wat de nieuwe/gewijzigde opdracht wordt. 
De opleiding bepaalt wanneer het nieuwe/gewijzigde planningsverslag ingeleverd moet worden. De 
planning van de PvB schuift hierdoor op. 
Bij een voldoende doet de beoordelaar nog geen uitspraak ten aanzien van het exacte resultaat van het 
planningsverslag. 

Instructie beoordeling deel II: De uitvoering (een deel van de lessenreeks)

De uitvoering wordt beoordeeld door bij voorkeur twee onafhankelijke beoordelaars: Een beoordelaar 
vanuit de opleiding en een beoordelaar vanuit het werkveld (de beroepspraktijk). De beoordeling van de 
uitvoering gebeurt aan de hand van de beoordeling van één les uit de lessenreeks. Bij voorkeur dient de 
3e of 4e les uit de reeks beoordeeld te worden. De beoordeling gebeurt aan de hand van het bovenste 
gedeelte van de beoordelingsprotocollen van werkproces B1-K1-W2 en  werkproces B1-K1-W3.
Indien gekozen wordt voor een verantwoording in de vorm van een gesprek (criteriumgericht interview), 
vindt dat plaats na de beoordeelde les. 
De formele vaststelling van het resultaat vindt pas plaats nadat de volledige reeks (minimaal twee van de 
vier geplande lessen of trainingen) volgens plan uitgevoerd is. 

Beoordeling van de veiligheid 

Als zich in de les een onveilige, onverantwoorde situatie voordoet, moet de beoordelaar ingrijpen en de 
uitvoering stop te zetten. Dit betekent dat de uitvoering als onvoldoende, niet behaald wordt beoordeeld 
Dit betekent dat bij de beoordeling van werkproces B1-K1-W2 het onderdeel ‘organisatie en veiligheid’ 
minimaal de score 3 moet krijgen. 

Onvoldoende beoordeling 

Indien de uitvoering onvoldoende is, heeft de student mogelijk recht op een herkansing. Dit is afhankelijk 
van eventueel eerdere herkansingen voor deze PvB en de onderwijs- en examenregeling van de 
betreffende opleiding. Afhankelijk van aard van de gebreken tijdens de uitvoering bepaalt de opleiding, 
eventueel in overleg met het werkveld, wat de nieuwe/gewijzigde opdracht wordt.

Instructie beoordeling deel III: De verantwoording (gesprek of verslag)
A. Beoordeling aan de hand van het gesprek 

Het criteriumgericht interview wordt beoordeeld door bij voorkeur twee onafhankelijke beoordelaars: 
Een beoordelaar vanuit de opleiding en een beoordelaar vanuit het werkveld of twee beoordelaars vanuit 
de opleiding. 
Bij het verantwoordingsgesprek wordt beoordeeld of de student in staat is gemaakte keuzes 
te verantwoorden. De beoordeling gebeurt aan de hand van het onderste deel van de 
beoordelingsprotocollen van B1-K1-W2 en B1-K1-W3. 
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Instructie

Het is belangrijk dat de beoordelaar voor de afname het beoordelingsprotocol goed doorneemt, zodat de 
beoordelaar goed op de hoogte is van de onderdelen die beoordeeld moeten worden. Het verdient de 
voorkeur om tijdens het gesprek nauwkeurig te rapporteren wat letterlijk door de student gezegd wordt. 
Dit kan gebeuren aan de hand van de bijlage ‘STAR(R)T- rapportage’. Op basis van deze aantekeningen 
wordt dan het beoordelingsprotocol ingevuld.  Bij twee beoordelaars is het belangrijk dat ze tussentijds 
geen overleg met elkaar hebben. Vervolgens vindt overleg plaats tussen de twee beoordelaars en 
komt men tot één beoordeling van de uitvoering. Dit protocol moet door beide beoordelaars worden 
ondertekend

STAR(R)T-methode 

Bij voorkeur dienen de beoordelaars gebruik te maken van de STAR(R)T-methode. De letters staan voor de 
fases waaruit het beoordelingsgesprek is opgebouwd in deze methode. Eerst wordt de Situatie verkend, 
vervolgens de Taken van de student, dan de Acties en de Resultaten van die acties. Daarna worden 
eventueel de Reflectie en de Transfer besproken. 

B. Beoordeling aan de hand van het verslag  

Het verslag wordt door een of twee (onafhankelijke) beoordelaars beoordeeld. In geval van meerdere 
beoordelaars, beoordelen ze het verslag onafhankelijk van elkaar en proberen ze achteraf tot 
overeenstemming te komen.  
Aan de hand van het verslag wordt beoordeeld of de student gemaakte keuzes en verrichte 
werkzaamheden kan verantwoorden. Zo heeft de student gekozen voor bepaalde SB-activiteiten die 
passen bij de groep en de doelstelling. Ook heeft  de student gekozen voor een bepaalde opbouw,  
methodiek, didactische werkvormen en voor een bepaalde organisatie. In het verslag legt de student uit 
waarom hij het op die manier gedaan heeft en of hij het doel behaald heeft. De student beschrijft wat er 
goed en minder goed is gegaan en wat hij eventueel anders, beter had kunnen doen.

Onvoldoende beoordeling 

Indien de verantwoording onvoldoende is, heeft de student mogelijk recht op een herkansing. Dit is 
afhankelijk van eventueel eerdere herkansingen voor deze PvB en de onderwijs- en examenregeling van 
de betreffende opleiding. Afhankelijk van de aard van de gebreken bepaalt de opleiding op welke manier 
er aanvullende bewijslast geleverd moet worden.
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6 Beoordelingsprotocollen

1. Beoordelingsprotocol B1-K1-W1.

2. Beoordelingsprotocol B1-K1-W4.

3. Beoordelingsprotocol B1-K1-W2.

4. Beoordelingsprotocol B1-K1-W3.

Toelichting op de volgorde

Aangezien werkproces B1-K1-W4 gerekend wordt tot de voorbereiding, is dit beoordelingsprotocol direct 
na het beoordelingsprotocol van B1-K1-W1 geplaatst. 
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Deel I: Het planningsverslag (beoordeling B1-K1-W1 )
Het  planningsverslag maakt onderdeel uit van het werkproces B1-K1-W1 Bereidt SB-activiteiten voor 

Datum: Naam deelnemer: 

Gewenst resultaat:
De lessenreeks is compleet en uitvoerbaar. 
Betrokkenen zijn geïnformeerd

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):

Bijzonderheden:

Beoordeling:

Beoordeling van het verslag
1 Samenwerken en overleggen 1 2 3 4 5

De student: 
•  sluit aan bij de vraag, wensen van de SB-deelnemers
•  informeert de SB-deelnemers tijdig en volledig
•  voert in de voorbereiding tijdig en constructief overleg met eventueel 

bij de uitvoering betrokken medewerkers 

Opmerkingen:

2 Materialen en middelen inzetten 1 2 3 4 5
De student: 
•  kiest de best passende materialen en middelen
•  heeft de materialen en middelen zodanig opgesteld dat de SB-

situatie effectief, efficiënt en veilig is ingericht
•  zet de benodigde materialen en middelen tijdig klaar en controleert 

de accommodatie op functionaliteit en veiligheid

Opmerkingen:

3 Plannen en organiseren 1 2 3 4 5
De student: 
•  heeft de lessenreeks logisch opgebouwd 
•  heeft de SB-activiteiten per les in logische volgorde gepland 
•  heeft voldoende mensen en middelen (in)gepland 
•  heeft een haalbare tijdsplanning gemaakt 
•  houdt bij de planning rekening met randvoorwaarden en eventuele 

veranderende omstandigheden

Opmerkingen:

4 Vakdeskundigheid toepassen 1 2 3 4 5
De student: 
•  formuleert concrete lesdoelen die afgestemd zijn op de vraag/

beginsituatie
•  kiest een logische lesopbouw
•  kiest SB-activiteiten (bewegingsvormen) afgestemd op de 

beginsituatie en lesdoelen
•  kiest passende organisatievormen en didactische werkvormen

Opmerkingen:

Om werkproces B1-K1-W1 te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eis: 
1. Voor minimaal drie van de vier onderdelen moet de score 3, 4 of 5 behaald worden. 
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De score 5 (uitmuntend) kan alleen gescoord worden, wanneer de prestatie ver boven het niveau ligt dat 
mag worden verwacht.

Onvoldoende beoordeling 
Het is aan te bevelen om de rechterkolom ‘opmerkingen’ consequent te gebruiken om de score te 
onderbouwen. Indien bepaalde onderdelen als onvoldoende zijn beoordeeld, moet er sprake zijn van 
een degelijke onderbouwing in de rechterkolom.

Eindoordeel werkproces B1-K1-W1:  Bereidt SB-activiteiten voor
NB  Neem het eindoordeel over op het document   

‘Eindbeoordeling proeve van bekwaamheid’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

B1-K1-W1 Deel I: planningsverslag
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Deel I: Het planningsverslag (beoordeling B1-K1-W4 )
Het  planningsverslag maakt onderdeel uit van het werkproces B1-K1-W4 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van 
SB-deelnemers 

Datum: Naam deelnemer: 

Gewenst resultaat:
Het vaardigheidsniveau van de SB-deelnemers is 
juist beoordeeld.

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):

Bijzonderheden:

Beoordeling:

Beoordeling van de voorbereiding (het planningsverslag)
1 Formuleren en rapporteren 1 2 3 4 5

De student: 
•  registreert resultaten met betrekking tot het vaardigheidsniveau van 

de SB-deelnemers nauwkeurig, volledig en volgens de werkwijze van 
de SB-organisatie

Opmerkingen:

2 Instructies en procedures opvolgen 1 2 3 4 5
De student: 
•  toont in het verslag aan hulpmiddelen (observaties, gesprekken, 

testen/metingen) juist gebruikt te hebben ter beoordeling van het 
vaardigheidsniveau van de SB-deelnemers

•  oordeelt zorgvuldig en onbevooroordeeld over het niveau van de 
SB-deelnemers

Opmerkingen:

3 Vakdeskundigheid toepassen 1 2 3 4 5
De student: 
•  verzamelt voldoende relevante gegevens over het vaardigheidsniveau 

van de SB-deelnemers
•  beoordeelt het vaardigheidsniveau van de SB-deelnemers correct
•  voert indien nodig, op professionele wijze overleg met betrokkenen 

over het vaardigheidsniveau van de SB-deelnemers

Opmerkingen:

Om werkproces B1-K1-W4 te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eis: 
1. Voor alle drie de onderdelen moet de score 3, 4 of 5 behaald worden. 
 
De score 5 (uitmuntend) kan alleen gescoord worden, wanneer de prestatie ver boven het niveau ligt dat 
mag worden verwacht.

Onvoldoende beoordeling 
Het is aan te bevelen om de rechterkolom ‘opmerkingen’ consequent te gebruiken om de score te 
onderbouwen. Indien bepaalde onderdelen als onvoldoende zijn beoordeeld, moet er sprake zijn van 
een degelijke onderbouwing in de rechterkolom.
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Eindoordeel werkproces B1-K1-W4:  Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB-
deelnemers
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling proeve van bekwaamheid’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

 B1-K1-W4 Deel I: planningsverslag
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Beoordelingsprotocol Deel II en III: Uitvoering en verantwoording van de lessenreeks (beoordeling B1-K1-W2)
Werkproces B1-K1-W2: Voert SB-activiteiten uit.

Datum: Naam deelnemer: 

Gewenst resultaat:
De SB-activiteit verloopt volgens plan, de 
doelstellingen zijn behaald. De deelnemers zijn 
betrokken en gemotiveerd voor de activiteit en hun 
eigenheid is gerespecteerd.

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):
Bijzonderheden:

Beoordeling:

Beoordeling van de uitvoering
1 Presenteren 1 2 3 4 5

De student: 
•  verwelkomt de SB-deelnemers gastvrij 
•  straalt deskundigheid en vertrouwen uit
•  geeft heldere instructies aansluitend op het niveau en de behoefte 

van de doelgroep
•  enthousiasmeert en motiveert deelnemers  

Opmerkingen:

2 Begeleiden 1 2 3 4 5

De student:
•  benadert SB-deelnemers met respect
•  staat open voor culturele verschillen en houdt hier rekening mee
•  past agogische werkvormen adequaat toe 
•  past zijn gedrag en omgangsvormen flexibel aan de SB-deelnemers 

aan.

Opmerkingen:

3 Organisatie en veiligheid 1 2 3 4 5

De student: 
•  bewaakt de voortgang en voorkomt onveilige situaties
•  reageert bij een incident rustig en grijpt in, indien nodig schakelt hij 

hulp in.
•  houdt toezicht op verantwoord gebruik van materialen en middelen
•  gebruikt accommodatie, materialen en hulpmiddelen efficiënt, 

effectief en veilig

Opmerkingen:

4 Instructie en bewegingsvormen 1 2 3 4 5

De student: 
•  geeft correct en tijdig uitleg en instructies aan SB-deelnemers
•  demonstreert techniek en tactiek op juiste wijze
•  hanteert SB-activiteiten die voldoende belevingswaarde en 

intensiteit bezitten
•  observeert SB-deelnemers en past de SB-activiteiten hierop aan.

Opmerkingen:

5 Didactische werkvormen en methodiek 1 2 3 4 5

De student:  
•  hanteert didactische werkvormen die passend gekozen zijn en 

bijdragen aan de doelstellingen 
•  kiest voor een juiste opbouw, methodiek 
•  past differentiatie effectief toe 
•  hanteert (spel)regels afgestemd op de situatie
•  speelt snel en adequaat in op onverwachte situaties

Opmerkingen:
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Beoordeling van de verantwoording
6 Vakdeskundigheid toepassen 1 2 3 4 5

De student: 
•  verantwoordt helder en overtuigend gemaakte didactische keuzes, 

zoals gekozen SB-activiteiten, opbouw, methodiek, didactische 
werkvormen en organisatie 

•  verantwoordt helder en overtuigend (aanpassingen in) de planning 
•  maakt op overtuigende wijze de transfer naar vergelijkbare 

beroepssituaties (indien CGI gekozen wordt)

Opmerkingen:

Om werkproces B1-K1-W2  te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen: 
1. Voor vier van de vijf onderdelen van de uitvoering moet de score 3, 4 of 5 behaald worden.
2. Voor het onderdeel ‘vakdeskundigheid’ moet de score 3, 4 of 5 behaald worden.

De score 5 (uitmuntend) kan alleen gescoord worden, wanneer de prestatie ver boven het niveau ligt dat 
mag worden verwacht.

Onvoldoende beoordeling 
Het is aan te bevelen om de rechterkolom ‘opmerkingen’ consequent te gebruiken om de score te 
onderbouwen. Indien bepaalde onderdelen als onvoldoende zijn beoordeeld, moet er sprake zijn van 
een degelijke onderbouwing in de rechterkolom.

Eindoordeel Werkproces B1-K1-W2: Voert SB-activiteiten uit
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling proeve van bekwaamheid’.
Totaalscore 
werkproces

Behaald Niet behaald

B1-K1-W2  Deel II: uitvoering
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Beoordelingsprotocol Deel II en III: Uitvoering en verantwoording van de lessenreeks (beoordeling B1-K1-W3)
Werkproces B1-K1-W3: Coacht en begeleidt SB-deelnemers

Datum: Naam deelnemer: 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                           

Gewenst resultaat:
SB-deelnemers zijn optimaal gecoacht en begeleid 
in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect en 
in een sociaal en fysiek veilige omgeving.

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):

Bijzonderheden:

Beoordeling:

Beoordeling van de uitvoering
1 Begeleiden 1 2 3 4 5

De student: 
•  stemt coaching en begeleiding optimaal af op de ontwikkeling, 

ambitie, fysiek en sociaal welzijn en de belevingswereld van de SB-
deelnemers.

•  enthousiasmeert en motiveer SB-deelnemers.
•  zorgt voor een sociaal veilige, prettige sfeer.
•  vervult een voorbeeldfunctie
•  beloont sportief, gewenst gedrag, begrenst onsportief, ongewenst 

gedrag
•  anticipeert op ongewenst gedrag en grijpt indien nodig in. 

Opmerkingen:

2 Aandacht en begrip tonen 1 2 3 4 5
De student:
•  toont belangstelling, begrip en respect voor de waarden en normen 

van de SB-deelnemers 
• ondersteunt de SB-deelnemers positief (fysiek, psychosociaal) 
• handelt zodanig dat er sprake is van wederzijds vertrouwen

Opmerkingen:

3 Met druk en tegenslag omgaan 1 2 3 4 5
De student: 
• blijft doelgericht presteren in onvoorziene situaties en bij tegenslag

Opmerkingen:

 4 Vakdeskundigheid toepassen 1 1 2 3 4 5
De student: 
•  coacht en begeleidt SB-deelnemers voor, tijdens en na de SB-

activiteiten op technisch en/of tactisch en/of motorisch en/of 
psychosociaal gebied.

•  signaleert en interpreteert (motorisch)gedrag en speelt hier indien 
nodig op in.

•  stimuleert, coacht tot betere prestaties
•  beantwoordt vragen, geeft feedback en advies en informatie op 

technisch en/of tactisch en/of motorisch en/of psychosociaal gebied.

Opmerkingen:
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Beoordeling van de verantwoording
5 Vakdeskundigheid toepassen 2 1 2 3 4 5

De student: 
•  verantwoordt helder en overtuigend gemaakte keuzes op het gebied 

van coaching en begeleiding 
•  verantwoordt helder en overtuigend (aanpassingen in) de planning 

op het gebied van coaching en begeleiding
•  maakt op overtuigende wijze de transfer naar vergelijkbare 

beroepssituaties (indien CGI gekozen wordt)

Opmerkingen:

Om werkproces B1-K1-W3  te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen: 
1. Voor drie van de vier onderdelen van de uitvoering moet de score 3, 4 of 5 behaald worden.
2. Voor het onderdeel ‘vakdeskundigheid 2’ moet de score 3, 4 of 5 behaald worden.

De score 5 (uitmuntend) kan alleen gescoord worden, wanneer de prestatie ver boven het niveau ligt dat 
mag worden verwacht.

Onvoldoende beoordeling 
Het is aan te bevelen om de rechterkolom ‘opmerkingen’ consequent te gebruiken om de score te 
onderbouwen. Indien bepaalde onderdelen als onvoldoende zijn beoordeeld, moet er sprake zijn van 
een degelijke onderbouwing in de rechterkolom.

Eindoordeel Werkproces B1-K1-W3: Coacht en begeleidt SB-deelnemers
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling proeve van bekwaamheid’.
Totaalscore 
werkproces

Behaald Niet behaald

B1-K1-W3  Deel II: uitvoering
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Eindbeoordeling Proeve van Bekwaamheid 
Kerntaak B1-K1: Aanbieden van SB-activiteiten

 
Naam student

OV-nr student

Plaats van afname

Naam eindbeoordelaar 1

Naam eindbeoordelaar 2

Totaalscore
werkproces

Behaald Niet behaald

B1-K1-W1 Voorbereiding (plannings-
verslag)

B1-K1-W4 Voorbereiding (plannings- 
verslag, vaardigheidsniveau) 

B1-K1-W2 Uitvoering en verantwoording 
(uitvoering)

B1-K1-W3 Uitvoering en verantwoording 
(coachen en begeleiden)

Totaalscore kerntaak:

Eindcijfer:

Eindbeoordeling proeve 
van bekwaamheid O V G U

Datum:

Handtekening beoordelaar 1: Handtekening beoordelaar 2: Handtekening student:
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Bijlage 1: van score naar cijfer

Omzet tabel van score naar cijfer PvB Kerntaak B1-K1

Indien de PvB niet behaald is, kan het resultaat als volgt vertaald worden naar een cijfer:
- 4 werkprocessen onvoldoende = cijfer 2,0
- 3 werkprocessen onvoldoende = cijfer 3,0
- 2 werkprocessen onvoldoende = cijfer 4,0.
- 1 werkproces onvoldoende = cijfer 5,0

Wanneer het examen behaald is, kan met de onderstaande tabel op grond van de score het cijfer of de
beoordeling O-V-G en eventueel U bepaald worden.

Score Cijfer
48 5.5
49 5.6
50 5.7
51 5.8
52 5.9
53 6.0
54 6.1
55 6.2
56 6.4
57 6.5
58 6.6
59 6.7
60 6.8
61 6.9
62 7.0
63 7.1
64 7.2
65 7.3
66 7.4
67 7.5
68 7.6

69 7.7
70 7.9
71 8.0
72 8.1
73 8.2
74 8.3
75 8.4
76 8.5
77 8.6
78 8.7
79 8.8
80 8.9
81 9.0
82 9.1
83 9.2
84 9.4
85 9.5
86 9.6
87 9.7
88 9.8
89 9.9
90 10.0

48 – 66 = voldoende  67 – 90 = goed   (eventueel vanaf 81 = uitmuntend)


