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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-K3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
Naam kwalificerend examen Werk in uitvoering binnen de SB-organisatie
Te beoordelen werkprocessen B1-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers 

B1-K3-W2: Stemt de werkzaamheden af 
B1-K3-W3: Past EHBSO en reanimatie toe 
B1-K3-W4: Verricht beheer- en onderhoudstaken 
B1-K3-W5: Voert front- en backofficewerkzaamheden uit 
B1-K3-W6: Onderhoudt contacten met relevante personen en  
organisaties 
B1-K3-W7: Werkt aan de eigen deskundigheid 
B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van  
kwaliteitszorg 
B1-K3-W9: Evalueert de SB-werkzaamheden
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Inleiding 

Dit document gaat over de examentoets (portfolio met gesprek) van kerntaak B1-K3 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 opdrachten van het portfolio 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.



Kwalificerende beoordeling kerntaak B1-K3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
5

© Edu’Actief 2017

1 Algemene informatie
Examen in de vorm van een portfolio met gesprek (criteriumgericht interview)

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 de sport- en bewegingscoördinator.

Dit examen heeft betrekking op kerntaak B1-K3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. 
Het examen heeft de vorm van een portfolio en wordt afgesloten met een gesprek (criteriumgericht 
interview). In het portfolio verzamel je bewijslast waarmee je aantoont alle werkprocessen van kerntaak 
3 te beheersen. In het afsluitende gesprek laat je zien dat je in staat bent gemaakte keuzes en verrichte 
werkzaamheden te verantwoorden. In paragraaf 5 vind je meer informatie over het gesprek. 

In dit examen laat je zien dat je een aantal organisatie- en professiegebonden taken uit kunt voeren. 
Je kunt hierbij onder andere denken aan het verrichten van beheer- en onderhoudswerkzaamheden, 
een bijdrage leveren aan de verkoop of verhuur van producten en materialen, de rol van gastheer 
vervullen, balie- of loketwerkzaamheden uitvoeren, het onderhouden van contacten en werken aan 
deskundigheidsbevordering en kwaliteit.

Kerntaken en werkprocessen 

De kerntaken zijn opgedeeld in onderdelen die werkprocessen worden genoemd. Kerntaak B1-K3 bestaat 
uit de volgende werkprocessen:  
B1-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers 
B1-K3-W2: Stemt de werkzaamheden af 
B1-K3-W3: Past EHBSO en reanimatie toe 
B1-K3-W4: Verricht beheer- en onderhoudstaken 
B1-K3-W5: Voert front- en backofficewerkzaamheden uit 
B1-K3-W6: Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties 
B1-K3-W7: Werkt aan de eigen deskundigheid 
B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 
B1-K3-W9: Evalueert de SB-werkzaamheden

Het resultaat van het examen

Om een kerntaak te behalen, moet je laten zien dat je alle werkprocessen van de kerntaak beheerst. Voor 
kerntaak B1-K3 zijn dat er negen. Voor al deze negen werkprocessen krijg je een aparte beoordeling. Het 
examen in de vorm van een portfolio met gesprek is behaald indien alle negen werkprocessen behaald 
zijn (minimaal met een voldoende beoordeeld). 

Werkprocessen

Voor elk werkproces is vastgelegd wat je precies moet weten (kennis) en wat je moet kunnen 
(vaardigheden). Bij werkproces B1-K3-W4 (verricht beheer- en onderhoudstaken) moet je laten zien dat je 
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vakkundig uit kunt voeren. Zo zijn er nog meer punten waarop 
jij bij dit werkproces beoordeeld wordt. 
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Belangrijk: 

In paragraaf 6 vind je de beoordelingsprotocollen. Bekijk die vooraf goed, dan weet je precies waarop je 
beoordeeld wordt.  

Overzicht van alle opdrachten

Bijlage 2 geeft een overzicht van de inhoud van het complete portfolio.
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2 De opdracht voor de student
De opdracht

In dit portfolio moet je aantonen dat je alle werkprocessen van kerntaak 3 beheerst. Aan elk werkproces 
is dan ook een aparte opdracht gekoppeld. 
Bij elke opdracht wordt aangegeven binnen welke context deze uitgevoerd dient te worden. De 
opdrachten kunnen binnen de beroepspraktijkvorming (BPV) uitgevoerd worden, maar ook in een 
andere realistische beroepscontext. 

Overzicht van de opdrachten

Werkproces Opdracht
B1-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers Opdracht 1 

Werf en informeer SB-deelnemers
B1-K3-W2: Stemt de werkzaamheden af Opdracht 2

Organiseer een activiteit waarbij sprake is van 
afstemming van werkzaamheden 

B1-K3-W3: Past EHBSO en reanimatie toe Opdracht 3
Pas EHBSO en reanimatie toe

B1-K3-W4: Verricht beheer- en onderhoudstaken Opdracht 4
Verricht planmatig beheer- en 
onderhoudstaken

B1-K3-W5: Voert front- en 
backofficewerkzaamheden uit

Opdracht 5
Voer front- en backoffice werkzaamheden uit

B1-K3-W6: Onderhoudt contacten met relevante 
personen en organisaties

Opdracht 6
Neem deel aan overleg en werk samen met 
externe relaties

B1-K3-W7: Werkt aan de eigen deskundigheid Opdracht 7
Werk gericht aan je deskundigheid en 
professionalisering van je beroep

B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en 
bewaken van kwaliteitszorg

Opdracht 8
Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg

B1-K3-W9: Evalueert de SB-werkzaamheden Opdracht 9
Verantwoord en evalueer de uitgevoerde 
opdrachten in een gesprek (criteriumgericht 
interview)

 

Combineren van opdrachten

Er worden 9 afzonderlijke opdrachten geformuleerd. Indien een opleiding het wenselijk vindt, is het 
mogelijk opdrachten te combineren. De beoordeling blijft echter betrekking hebben op het niveau van 
de afzonderlijke opdrachten (werkprocessen). Zo kunnen opdracht 1 en 2 gecombineerd worden, maar 
dienen beide beoordelingsprotocollen apart ingevuld te worden. 
 
Vergelijkbaarheid van opdrachten

De kaders van de opdrachten zijn aangegeven. Vervolgens worden de opdrachten afgestemd op de 
situatie waarin de uitvoering plaatsvindt (BPV of gesimuleerde beroepssituatie). De complexiteit van 
de opdrachten dient vergelijkbaar te zijn, zodat de studenten in een vergelijkbare situatie beoordeeld 
worden.
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Beoordelingsmoment

De opleiding dient duidelijk te maken wanneer de student geëxamineerd wordt en dat dus op dat 
moment de beoordeling plaatsvindt. Dit moet een duidelijk afgebakende periode betreffen. 

Welke stappen dien je te doorlopen? 

Nadat je de opdrachten voor het portfolio van kerntaak 3 ontvangen hebt, doorloop je de volgende stappen.

Stap Actie Week

1 De opleiding bepaalt de exacte periode waarover dit examen in de vorm van 
een portfolio loopt en maakt inzichtelijk welke opdrachten wanneer uitgevoerd 
dienen te worden. De richtlijn is dat dit examen maximaal 16 weken duurt 
(doorlooptijd). 

0

2 Je overlegt met de docent van de opleiding en de begeleider(s) vanuit de 
stageverlenende instantie(s) welke opdracht je waar uit gaat voeren. Op basis van 
dit gesprek stel je een plan op waarin duidelijk wordt welke opdrachten je waar 
en wanneer uit gaat voeren. 

3

3 Je voert de opdrachten volgens plan uit 4 - 13
4 Je levert het complete portfolio (het verslag / bewijs van de uitgevoerde 

opdrachten en beoordelingsprotocollen) in bij de beoordelaar vanuit de 
opleiding.

14

5 Binnen tien werkdagen na het inleveren van het complete portfolio vindt het 
criteriumgericht interview plaats. Het resultaat wordt direct na afloop bekend 
gemaakt.  
Na beoordeling van het portfolio en het gesprek dient de uitslag vastgesteld te 
worden door de examencommissie.

15-16

NB  In de kolom ‘Week’ staat de planning aangegeven. Aangezien sommige opleidingen bepaalde 
opdrachten eerder (EHBSO) of later in de opleiding plannen en het om min of meer op zichzelf staande 
opdrachten gaat, kan van de planning afgeweken worden. 
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3 Uitwerking van de opdrachten van het portfolio 
voor de student
Opdracht 1. Werf en informeer SB-deelnemers

Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers.
Opdracht:  Organiseer een activiteit waarbij sprake is van het werven en informeren van SB-deelnemers. 

Toelichting

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je een groep SB-deelnemers actief benadert en hun wensen en 
behoeften inventariseert. Daarnaast is het de bedoeling dat je de SB-deelnemers informeert over de SB-
activiteiten (les, training, evenement, toernooi, wedstrijd) waar aan ze deel gaan nemen. 

Resultaat

Het resultaat van de opdracht moet zijn dat er publiciteit gegeven is aan de SB-activiteit. De SB-
deelnemers zijn geïnformeerd en enthousiast gemaakt. 

De complexiteit van de activiteit

De SB-activiteit waarvoor de SB-deelnemers geworven en geïnformeerd worden dient minimaal 30 
minuten te duren. De groepsgrootte is afhankelijk van de complexiteit van de doelgroep. De richtlijn is dat 
er minimaal zes SB-deelnemers zijn.

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?

· Je verzorgt de publiciteit omtrent de SB-activiteit.
·  Je verzamelt informatie over de SB-deelnemers. Je inventariseert de wensen en behoeften van de SB-

deelnemers. Je komt tegemoet aan de verwachtingen van de SB-deelnemers. 
·  Je bespreekt de mogelijkheden en beantwoordt vragen. Je informeert de SB-deelnemers over de SB-

activiteit. Je maakt de SB-deelnemers enthousiast.

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 

Voor opdracht 1 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1. Een verslag van de uitgevoerde opdracht waaruit duidelijk wordt:
	 · Hoe je publiciteit hebt verzorgd.
	 · Hoe je de SB-deelnemers hebt geworven. 
	 · Welke informatie je verzameld hebt over de SB-deelnemers.
	 · Welke informatie je hebt gegeven aan de SB-deelnemers.
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering. 
3.  Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 

aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer). 

Opdracht 2. Afstemming van werkzaamheden en begeleiding van medewerkers 

Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W2: Stemt de werkzaamheden af.
Opdracht: Organiseer een activiteit waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden 

Toelichting 

Met het organiseren wordt bedoeld dat je de activiteit zowel moet voorbereiden als uitvoeren. De 
activiteit kan zowel een sportief als niet sportief karakter hebben. Als voorbeelden kun je denken aan een 
sponsorloop, een open dag, een rommelmarkt of aan een clinic/workshop. 
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Resultaat

Het resultaat van de opdracht moet zijn dat de werkzaamheden afgestemd zijn, waardoor kwaliteit en 
continuïteit gewaarborgd zijn.

De complexiteit van de activiteit

De uitvoering van de activiteit dient minimaal één dagdeel te duren. De complexiteit van de activiteit 
dient zodanig te zijn dat de student te beoordelen is op alle onderdelen van dit werkproces. De 
complexiteit kan vastgesteld worden aan de hand van de volgende criteria: 
· Het aantal betrokken medewerkers.
· Het aantal en de complexiteit van de deelnemers (doelgroep).
· De locatie (accommodatie, grootte, verspreiding).
· De aard van de activiteit (voorlichting, scholing, sponsoring, ledenwerving).
· Het beschikbare budget. 

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?

· Je voert tijdig en regelmatig overleg en stemt de werkzaamheden af met alle betrokkenen.
·  Je staat open voor de meningen, ideeën en feedback van anderen. Je houdt rekening met de wensen 

en mogelijkheden van de betrokkenen. 
·  Je verdeelt de taken zorgt er voor dat iedereen weet wat hij moet doen en waarvoor hij 

verantwoordelijk is.
· Je houdt rekening met de haalbaarheid van de werkzaamheden. Je bespreekt eventuele knelpunten. 
· Je draagt actief bij aan de onderlinge samenwerking.

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 

Voor opdracht 2 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1.  Een verslag van de voorbereiding van de activiteit waaruit duidelijk wordt hoe de werkzaamheden 

verdeeld en afgestemd zijn. Uit het verslag moet blijken dat de betrokkenen gedurende het hele 
trajecten wisten wat ze op welk moment moesten doen.

2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering. 
3.  Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 

aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer). 

Opdracht 3. Toepassen van EHBSO en reanimatie 

Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W3: Past EHBSO en reanimatie toe.
Opdracht: Pas EHBSO en reanimatie toe in een gesimuleerde situatie. 

Toelichting

De situatie waarin je dit moet laten zien kan verschillend zijn per opleiding. Bij een aantal opleidingen 
moet je laten zien dat je voldoet aan de eisen van het diploma Eerste Hulp (Het Oranje Kruis) of aan de 
eisen van Medic First Aid. Bij andere opleidingen moet je voldoen aan anderszins geformuleerde eisen. 

Resultaat

Het resultaat van de opdracht moet zijn dat volgens de geldende procedures en richtlijnen de juiste 
hulpverlening op een efficiënte wijze geboden is. 
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Wat moet je laten zien bij deze opdracht?

· Je onderzoekt de persoon en beslist wat te doen. 
· Je neemt snel doeltreffende maatregelen.
· Je voert de hulpverlening (EHBSO en reanimatie) vakkundig uit.
· Je houdt je zorgvuldig aan de voorgeschreven procedures en richtlijnen. 
· Je schakelt indien de situatie daar om vraagt hulp (van omstanders) in. 

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 

Voor opdracht 3 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1.  Bewijsmateriaal dat je in staat bent tot het toepassen van EHBSO en reanimatie (ingevuld 

boordelingsprotocol).

Opdracht 4. Verricht planmatig beheer- en onderhoudstaken 

Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W4: Verricht beheer- en onderhoudstaken.
Opdracht:  Verricht planmatig beheer- en onderhoudstaken.

Toelichting

Bij deze opdracht dien je planmatig beheer- en onderhoudstaken te verrichten. Het kan hierbij 
bijvoorbeeld gaan om schoonmaakwerkzaamheden, verhelpen van kleine mankementen en het beheer 
van accommodatie, materialen en middelen. De opleiding bepaalt in overleg met jou de situatie waarin 
deze opdracht uitgevoerd dient te worden en stemt de opdracht hier op af. Indien de opdracht binnen 
een buitensportorganisatie uitgevoerd wordt, kunnen de werkzaamheden betrekking hebben op het 
beheer en onderhoud van onder andere mountainbikes, klimgordels en kanomateriaal. 

Resultaat

Het resultaat van de opdracht moet zijn dat middelen, materialen en accommodatie klaar zijn voor (veilig) 
gebruik. De eindverantwoordelijke is volledig geïnformeerd over de aanschaf en/of onderhoudsstaat van 
middelen, materialen en accommodatie.

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?

· Je voert de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vakkundig uit.
·  Je pleegt basisonderhoud, zoals schoonmaakwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden en signaleert en 

verhelpt vakkundig kleine mankementen.
· Je houdt de voorraad op peil en controleert de kwaliteit van materialen en middelen.
· Je gebruikt gereedschappen, materialen en middelen zorgvuldig, doelmatig en doeltreffend.
· Je werkt conform het beheer- en onderhoudsplan van de SB-organisatie.
· Je rapporteert tijdig, volledig en juist aan de eindverantwoordelijke. 

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 

Voor opdracht 4 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Een verslag van de uitgevoerde beheer- en onderhoudstaken. 
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering. 
3.  Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 

aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer). 
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Opdracht 5. Voer front- en backofficewerkzaamheden uit

Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W5: Voert front- en backofficewerkzaamheden uit.
Opdracht:  Voer correct front- en/of backofficewerkzaamheden uit.

Toelichting

Voor deze opdracht dien je correct frontoffice-werkzaamheden uit te voeren. Je kunt hierbij denken aan het 
uitvoeren van balie- en loketwerkzaamheden, kassawerk, verkoop of verhuur van producten en materialen, 
het vervullen van de rol van gastheer en afhandelen van klachten. De opleiding bepaalt in overleg met de 
student de situatie waarin deze opdracht uitgevoerd dient te worden en stemt de opdracht hier op af. 

Resultaat

Het resultaat van de opdracht moet zijn dat de SB-deelnemers zich welkom voelen in de SB-organisatie. 
Ze zijn juist en volledig geïnformeerd en tevreden over de benadering. De administratie is op orde en 
formaliteiten zijn juist afgehandeld.

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?

·  Je verwerkt de gegevens (klanttevredenheid, klachten) nauwkeurig en je handelt formaliteiten 
zorgvuldig af.

· Je vervult de rol van gastheer en je luistert actief naar de (potentiële) SB-deelnemers.
· Je toont inzet om aan de wens van de (potentiële) SB-deelnemers te voldoen.
·  Je informeert (voorlichting en advies) SB-deelnemers proactief en enthousiast over de producten en 

diensten van de SB-organisatie. 
· Je levert een bijdrage aan de verhuur en/of verkoop van producten, materialen.
· Je voert balie- en/of loketwerkzaamheden en administratieve werkzaamheden nauwkeurig uit.
· Je kunt ICT-vaardigheden toepassen in relatie tot jouw werkzaamheden.

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 

Voor opdracht 5 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Een verslag van de uitgevoerde front- en/of backofficewerkzaamheden. 
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering. 
3.  Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 

aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Opdracht 6. Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties

Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W6: Onderhoudt contacten met relevante personen 
en organisaties.
Opdracht: Neem deel aan overleg en werk samen met externe relaties.

Toelichting

Voor deze opdracht moet je bewijslast aanleveren dat je in staat bent tot het hebben van een actieve 
inbreng tijdens overleg en tot soepel samenwerken met externe relaties. De opleiding bepaalt eventueel 
in overleg met de student de situatie waarin deze opdracht uitgevoerd wordt en stemt de opdracht hier 
op af. Wordt de opdracht uitgevoerd bij een sportvereniging dan kan het zijn dat je overleg hebt met 
sporttechnisch kader, met bestuurlijk kader en medisch kader (verzorger, fysiotherapeut). Je onderhoudt 
dan contact met andere sportverenigingen, de gemeente, de betreffende sportbond of andere 
samenwerkingspartners. 
Gezien de aard van wat de student moet laten zien (onder andere goede werkrelaties opbouwen), dient 
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de opleiding duidelijk te maken over welke periode de opdracht loopt en op welk moment de student 
beoordeeld wordt. 

Resultaat

Het resultaat van de opdracht moet zijn dat de contacten gebruikt zijn om doelen te behalen en in 
voorkomende situaties om de dienstverlening of de service van de SB-organisatie te vernieuwen of te 
verbeteren. 

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?

·  Je bouwt goede werkrelaties op. Je onderhoudt contacten met collega’s, vrijwilligers en eventueel 
medewerkers van relevante organisaties. 

·  Je neemt actief deel aan relevante overlegvormen. Je deelt informatie, ideeën en standpunten actief 
met betrokkenen. 

·  Je bent goed geïnformeerd (mogelijkheden voor de SB-organisatie) en informeert betrokkenen 
proactief.

· Je kunt vergadertechnieken toepassen. 

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 

Voor opdracht 6 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Verslag (onder andere notulen) van het overleg waar je aan deelgenomen hebt. 
2. Verslag van de samenwerking met externe relaties. 
3. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering. 
4.  Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 

aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Opdracht 7. Werk aan je deskundigheid en professionalisering van je beroep

Deze opdracht heeft betrekking werkproces B1-K3-W7: Werkt aan de eigen deskundigheid.
Opdracht:  Werk gericht aan je deskundigheid en professionalisering van je beroep.

Toelichting

De bedoeling van deze opdracht is het aanleveren van bewijslast voor het werken aan je deskundigheid en 
professionalisering van je beroep. Je moet aantonen dat je in staat bent tot het gericht ontwikkelen van je 
deskundigheid en professionaliteit. Hiertoe behoort ook het ontwikkelen van je visie. Het is de bedoeling dat 
je samen met je BPV-begeleider of docent van de opleiding een persoonlijk ontwikkelplan opstelt. Op basis 
hiervan bepaal je met je leidinggevende op welke manier je gaat werken aan je deskundigheidsbevordering. 
Je kunt hierbij denken aan het bijwonen van scholingsbijeenkomsten, excursies, symposia, het bestuderen 
van relevante vakliteratuur of het deelnemen aan een discussiegroep en/of intervisiegroep. 

Resultaat

Het resultaat van de opdracht moet zijn dat het persoonlijk ontwikkelplan is uitgevoerd, waardoor de 
deskundigheid verder ontwikkeld is. Je bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de 
actuele visie op sport en bewegen. De deskundigheid is gedeeld met collega’s. 

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?

·  Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke 
ontwikkelingen.

·  Je bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op sport en bewegen.
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·  Je draagt eigen kennis en expertise begrijpelijk (passend taalgebruik) over.
·  Je reflecteert op je functioneren en je gebruikt feedback doelgericht om je verder te ontwikkelen.
·  Je stelt samen met betrokkene(n) een persoonlijk ontwikkelplan op en onderneemt stappen om je 

deskundigheid en professionaliteit te vergroten.
·  Je kunt intervisievaardigheden toepassen.

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 

Voor opdracht 7 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1. Het persoonlijk ontwikkelplan bestaande uit: 
	 ·  Een beschrijving van sterke en minder sterke punten.
	 ·  Leervragen waaraan gewerkt gaat worden.
	 ·  Concrete acties om de leervragen te beantwoorden. 
2.  Een verslag van de uitgevoerde acties en de mate waarin ze de leervragen beantwoord hebben. 

Hierbij kan het gaan om een verslag van de bijgewoonde scholingsbijeenkomsten of excursies, van de 
bestudeerde literatuur of van de discussie- of intervisie groepen waaraan je deel hebt genomen. 

3.  Een kort verslag van de actuele wet- en regelgeving, de actuele visie op sport en bewegen en 
vakinhoudelijke ontwikkelingen, toegespitst op de situatie (SB-organisatie) waar de opdracht is 
uitgevoerd. 

4. Het beoordelingsprotocol van deze opdracht. 
5. Een evaluatieverslag van wat je van deze opdracht geleerd hebt.  

Opdracht 8. Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg 

Deze opdracht heeft betrekking werkproces B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van 
kwaliteitszorg.
Opdracht: Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg.

Toelichting

Voor deze opdracht moet je bewijslast verzamelen waardoor je laat zien dat je in staat bent tot het leveren 
van een bijdrage aan kwaliteitszorg. Dat kan bijvoorbeeld door te participeren in een ontwikkel- of 
intervisiegroep of het systematisch bewaken van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. 

Resultaat

Het resultaat van de opdracht moet zijn dat je vanuit je eigen deskundigheid een bijdrage hebt geleverd 
aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg. 

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?

·  Je hebt basiskennis van systemen voor kwaliteitszorg.
·  Je bent op de hoogte van en zorgvuldig in het volgen van voorgeschreven protocollen, procedures en 

wettelijke richtlijnen met betrekking tot het kwaliteitszorgsysteem.
·  Je let op de kwaliteit van je werkzaamheden en je zet functioneel je eigen expertise in voor het 

verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden.
·  Je geeft actief gesignaleerde tekortkomingen in werkwijze door aan de juiste persoon.
·  Je brengt verbetervoorstellen met overtuigingskracht.
·  Je motiveert anderen om zich te houden aan de voorgeschreven protocollen rondom 

kwaliteitsverbetering. 
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Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 

Voor opdracht 8 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
·  Een korte beschrijving van de systemen voor kwaliteitszorg die voor jouw situatie (SB-organisatie) van 

belang zijn.
·  Een beschrijving van de verrichte werkzaamheden en ondernomen acties gericht op het bevorderen en 

bewaken van kwaliteitszorg. 
·  Het beoordelingsprotocol van deze opdracht. 
·  Een evaluatieverslag van wat je van deze opdracht geleerd hebt.  

Opdracht 9. Verantwoord en evalueer de uitgevoerde opdrachten in een gesprek

Deze opdracht heeft betrekking werkproces B1-K3-W9: Evalueert de SB-werkzaamheden.
Opdracht: Verantwoord en evalueer de uitgevoerde opdrachten in een gesprek (criteriumgericht 
interview). 

Toelichting

Door deze opdracht moet je aantonen dat je de uitgevoerde opdrachten en daaraan gekoppelde 
werkzaamheden kunt evalueren en in staat bent je handelen te verantwoorden. Het gesprek heeft de 
vorm van een criteriumgericht interview. Bij een criteriumgericht interview wordt beoordeeld of je 
gemaakte keuzes en uitgevoerde werkzaamheden kan verantwoorden en of je een vertaling (transfer) 
kan maken naar vergelijkbare situaties die relevant zijn voor het beroepsprofiel.

Resultaat

Het resultaat van de opdracht moet zijn dat je relevante evaluatiegegevens hebt verzameld en dat je 
gereflecteerd hebt op je werkwijze. De evaluatie levert input voor verbetering van de werkzaamheden.

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?

·  Je evalueert regelmatig de uitgevoerde werkzaamheden, zowel naar resultaat als naar proces. 
·  Je verzamelt relevante evaluatiegegevens, bijvoorbeeld door actief en doelgericht naar de mening van 

de SB-deelnemers te vragen en door feedback van collega’s en leidinggevende te vragen.
·  Je analyseert de evaluatiegegevens en reflecteert op je eigen werkwijze. 
·  Je toont interesse en begrip voor de standpunten van anderen.
·  Je trekt uit de evaluatiegegevens juiste conclusies. 

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 

Om toegelaten te worden tot het criterium gericht interview moet het complete portfolio ingeleverd zijn 
bij de beoordelaar vanuit de opleiding.
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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-K3 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 het examen in de vorm van een portfolio met gesprek behaald als hij de negen 
werkprocessen behaald heeft (minimaal met een voldoende zijn beoordeeld). Alle negen 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. Dit examen biedt de mogelijkheid om de eindscore om te 
zetten in een cijfer: 
 •   Indien het examen behaald is, kan de eindscore volgens de tabel (bijlage 1) omgezet worden in een 

cijfer.  Zo leidt een score van 82 tot het cijfer 5,5; een score van 108 tot het cijfer 7,0 en een score van 
160 tot een 10. 

 •  Indien het examen niet behaald is, kan het resultaat als volgt vertaald worden naar een cijfer:  
 - 9 werkprocessen onvoldoende = cijfer 1,0 
 - 7 of 8 werkprocessen onvoldoende = cijfer 2,0
 - 5 of 6 werkprocessen onvoldoende = cijfer 3,0
 - 3 of 4 werkprocessen onvoldoende = cijfer 4,0.
 - 1 of 2 werkprocessenonvoldoende = 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 82 tot en met 117 punten. 
 -  Score goed: voor een totaalscore van 118 tot en met 160 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 82 tot en met 117 punten.
 - Score goed: voor een totaalscore van 118 tot en met 141 punten.
 - Score uitmuntend: voor een totaalscore van 142 punten of meer. 
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5 Beoordelingsinstructie

Overzicht van te beoordelen werkprocessen en onderdelen van de PvB      

Opdracht Verslag 
Beoordeling 
door de oplei-
ding

Uitvoering Be-
oordeling door 
werkveld en/of 
opleiding

Criteriumgericht 
interview 
Beoordeling door 
opleiding en/of 
werkveld

1.  Werf en informeer SB-
deelnemers

X X

2.  Stem de 
werkzaamheden af

X X

3.  Pas EHBSO en 
reanimatie toe

X

4.  Verricht planmatig 
beheer- en 
onderhoudstaken

X X

5.  Voer front- en backoffice 
werkzaamheden uit

X X

6.  Neem deel aan overleg 
en werk samen met 
externe relaties

X

7.  Werk gericht aan je 
deskundigheid en 
professionalisering van 
je beroep

X X

8.  Lever een bijdrage aan 
kwaliteitszorg

X X

9.  Verantwoord en 
evalueer de uitgevoerde 
opdrachten 

X

Beoordelingsinstructie van de opdrachten 

I. Algemene instructie geldig voor de beoordeling van de werkprocessen
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. 
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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. 

Wanneer is het examen behaald? 

Het examen in de vorm van een portfolio met gesprek is behaald als alle negen de werkprocessen 
behaald zijn (minimaal met een voldoende zijn beoordeeld). 

Onvoldoende beoordeling 

Als de beoordeling van een of meerdere opdrachten (werkprocessen) onvoldoende is, kan het examen 
niet meer behaald worden en dient de student te herkansen. Afhankelijk van de aard van de gebreken 
van de opdracht bepaalt de opleiding, eventueel in overleg met het werkveld, wat de nieuwe/gewijzigde 
opdracht wordt. De opleiding bepaalt wanneer de nieuwe/gewijzigde opdracht ingeleverd moet worden. 
De planning van het examen schuift hierdoor op. 
Het examenreglement van de opleiding bepaalt het aantal herkansingen waar de student recht op heeft. 

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.
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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 beginnend 
beroepskracht vereist is.

Is niet zeker van 
zichzelf.

De deelnemer 
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.

II. Beoordeling van de afzonderlijke opdrachten

Opdracht 1, 2, 4, 5, 7 en 8

Deze zes opdrachten kennen een zelfde wijze van beoordeling. De uitvoering van deze opdrachten wordt 
beoordeeld door een beoordelaar vanuit de opleiding en/of het werkveld. De verslaglegging van deze 
opdrachten wordt beoordeeld door een beoordelaar vanuit de opleiding. Na beide beoordelingen wordt 
de totaalscore ingevuld. Het protocol dient door de beoordelaar(s) ondertekend te worden. 

Opdracht 3
Toepassen van EHBSO en reanimatie. 

Bij een aantal opleidingen wordt gewerkt volgens de procedures van het diploma Eerste Hulp (Het 
Oranje Kruis) of volgens die van Medic First Aid. Hierbij is een onafhankelijke beoordeling door meerdere 
beoordelaars geborgd. In overige gevallen is het aan te bevelen de beoordeling eveneens plaats te laten 
vinden door twee beoordelaars. 
De diverse instanties gebruiken verschillende beoordelingsprotocollen. Op basis hiervan wordt beoordeeld 
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of de student al dan niet voldaan heeft aan de eisen. Aan het eind is het van belang de score en de uitslag 
over te nemen op het beoordelingsprotocol van werkproces B1-K3-W3: Past EHBSO en reanimatie toe.
Dit dient als volgt te gebeuren:
 •  Bij een onvoldoende beoordeling (O) dient de score 1 ingevuld te worden.
 •  Bij een voldoende beoordeling (V) dient de score 4 ingevuld te worden.
 •   Indien de opleiding van mening is dat de geleverde prestatie excellent is, dient de score 5 ingevuld te 

worden.

Opdracht 6

Neem deel aan overleg en werk samen met externe relaties. 
De uitvoering van opdracht 6 wordt beoordeeld door een beoordelaar vanuit de opleiding en/of het 
werkveld. Na de beoordeling wordt de totaalscore ingevuld. Het protocol dient door de beoordelaar(s) 
ondertekend te worden. 

Opdracht 9

Verantwoord en evalueer de uitgevoerde opdrachten in een gesprek (criteriumgericht interview). 

Om toegelaten te worden tot het criterium gericht interview moet het complete portfolio ingeleverd zijn 
bij de beoordelaar vanuit de opleiding. 

Het criteriumgericht interview wordt beoordeeld door bij voorkeur twee beoordelaars. Bij dit gesprek 
wordt beoordeeld of de student in staat is de verrichte werkzaamheden en gemaakte keuzes te evalueren 
en te verantwoorden. Bovendien wordt beoordeeld of de student in staat is een vertaling (transfer) te 
maken naar vergelijkbare situaties. De beoordeling gebeurt aan de hand van het beoordelingsprotocol 
van B1-K3-W9.

Instructie 

Het is belangrijk dat de beoordelaar voor de afname het beoordelingsprotocol (zie paragraaf 6) 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 
gezegd wordt door de deelnemer. 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. 
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6 Beoordelingsprotocollen

1. Beoordelingsprotocol B1-K3-W1.

2. Beoordelingsprotocol B1-K3-W2.

3. Beoordelingsprotocol B1-K3-W3.

4. Beoordelingsprotocol B1-K3-W4.

5. Beoordelingsprotocol B1-K3-W5.

6. Beoordelingsprotocol B1-K3-W6.

7. Beoordelingsprotocol B1-K3-W7.

8. Beoordelingsprotocol B1-K3-W8.

9. Beoordelingsprotocol B1-K3-W9.
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1. Beoordelingsprotocol B1-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers
Opdracht: Organiseer een activiteit waarbij sprake is van het werven en informeren van SB-deelnemers. 

Datum: Naam student: 

Gewenst resultaat:
Er is publiciteit gegeven aan de SB-activiteit. De 
SB-deelnemers zijn geïnformeerd en enthousiast 
gemaakt. 

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):

Bijzonderheden:

Beoordeling:

Beoordeling van het verslag
1 Formuleren en rapporteren 1 2 3 4 5

De student: 
• verzamelt relevante informatie over de SB-deelnemers, de doelgroep
• geeft relevante informatie aan de SB-deelnemers, de doelgroep

Opmerkingen:

2 Instructies en procedures opvolgen 1 2 3 4 5
De student: 
•  verzorgt de publiciteit correct en tijdig volgens de richtlijnen van de 

SB-organisatie 
•  werft de SB-deelnemers tijdig en doelgericht 

Opmerkingen:

Beoordeling tijdens de uitvoering
3 Klantgericht werken 1 2 3 4 5

De student: 
•  inventariseert belangstellend en actief de wensen en behoeften van 

de SB-deelnemers
•  informeert de SB-deelnemers tijdig en volledig
•  beantwoordt vragen correct

Opmerkingen:
 

4 Presenteren 1 2 3 4 5
De student: 
•  stemt het taalgebruik af op de SB-deelnemers
•  vraagt gericht door
•  enthousiasmeert de SB-deelnemers tot deelname

Opmerkingen:

Om werkproces B1-K3-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. 
 
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-K3-W1: Werft en informeert SB-deelnemers
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling examen’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

 B1-K3-W1 Werft en informeert SB-deelnemers
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2. Beoordelingsprotocol B1-K3-W2: Stemt de werkzaamheden af
Opdracht: Organiseer een activiteit waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden

Datum: Naam student: 

Gewenst resultaat:
De werkzaamheden zijn onderling afgestemd, 
waardoor kwaliteit, continuïteiten eenduidigheid 
gewaarborgd zijn.

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):
Bijzonderheden:

Beoordeling:

Beoordeling van voorbereiding (het verslag)
1  Plannen en organiseren 1 2 3 4 5

De student: 
• brengt de te verrichten werkzaamheden overzichtelijk in kaart 
•  Uit de planning en afstemming van werkzaamheden blijkt dat er 

rekening gehouden is met de haalbaarheid in tijd en kwaliteit.
•  brengt de werkverdeling helder in kaart, zodat het gedurende de 

uitvoering duidelijk is wie, wat, wanneer moet doen en waarvoor 
men verantwoordelijk is.

•  Uit de planning blijkt dat er tijdig en regelmatig overleg met 
betrokkenen is gevoerd

Opmerkingen:

Beoordeling van de uitvoering
2 Overtuigen en beïnvloeden 1 2 3 4 5

De student: 
•  geeft richting aan het overleg met als resultaat overeenstemming en 

voldoende steun voor de werkverdeling. 
•  bespreekt eventuele knelpunten en zoekt met de betrokkenen naar 

oplossingen

Opmerkingen:

3 Samenwerken en overleggen 1 2 3 4 5
De student: 
•  stemt de werkzaamheden af in constructief overleg met betrokkenen  
•  brengt de verdeling van de werkzaamheden tijdig ter sprake
•  houdt rekening met de mogelijkheden, eisen, prioriteiten en wensen 

van de betrokkenen. 
•  staat open voor meningen, ideeën en feedback van anderen   
•  draagt actief bij aan de onderlinge band en samenwerking   

Opmerkingen:

4 Aansturen 1 2 3 4 5
De student: 
•  zorgt ervoor dat iedereen weet wie voor welke taak verantwoordelijk is
•  past zijn aanpak en aansturing aan als blijkt dat dit nodig is

Opmerkingen:
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Om werkproces B1-K3-W2 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. 
 
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-K3-W2: Stemt de werkzaamheden af
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling examen’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

 B1-K3-W2  Stemt de werkzaamheden af
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3. Beoordelingsprotocol B1-K3-W3: Past EHBSO en reanimatie toe
Opdracht: Pas EHBSO en reanimatie toe

Datum: Naam student: 

Gewenst resultaat:
Volgens de geldende procedures en richtlijnen is de 
juiste hulpverlening op een efficiënte wijze geboden. 

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):

Bijzonderheden:

Beoordeling:

Beoordeling van de uitvoering
1 Vakdeskundigheid toepassen 1 2 3 4 5

De student: 
•  maakt indien mogelijk contact, informeert naar klachten, onderzoekt 

de persoon en beslist wat te doen
•  neemt snel doeltreffend maatregelen
•  voert de hulpverlening vakkundig uit
•  schakelt hulp in (van omstanders) als de situatie hierom vraagt.

Opmerkingen:

2 Instructies en procedures opvolgen 1 2 3 4 5
De student: 
• houdt zich zorgvuldig aan de voorgeschreven procedures 
• past EHBSO volgens de richtlijnen toe 
• past reanimatie volgens de richtlijnen toe

Opmerkingen:

Om werkproces B1-K3-W3 te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eis: 
1 Voor alle twee 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.

 Eindoordeel werkproces B1-K3-W3: Past EHBSO en reanimatie toe
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling examen’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

 B1-K3-W3 Past EHBSO en reanimatie toe
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Score overnemen van een ander protocol
De diverse instanties gebruiken verschillende beoordelingsprotocollen. Op basis hiervan wordt beoordeeld 
of de student al dan niet voldaan heeft aan de eisen. Aan het eind is het van belang de score en de uitslag 
over te nemen op het beoordelingsprotocol van werkproces B1-K3-W3: Past EHBSO en reanimatie toe.
Dit dient als volgt te gebeuren:
 •  Bij een onvoldoende beoordeling (O) dient de score 1 ingevuld te worden.
 •  Bij een voldoende beoordeling (V) dient de score 4 ingevuld te worden.
 •   Indien de opleiding van mening is dat de geleverde prestatie uitmuntend is, dient de score 5 ingevuld 

te worden.
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4. Beoordelingsprotocol B1-K3-W4: Verricht beheer- en onderhoudstaken
Opdracht: Verricht planmatig beheer- en onderhoudstaken

Datum: Naam student: 

Gewenst resultaat:
Middelen, materialen en accommodatie zijn klaar 
voor (veilig) gebruik. De eindverantwoordelijke 
is volledig geïnformeerd over de aanschaf en/
of onderhoudsstaat van middelen, materialen en 
accommodatie.

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):
Bijzonderheden:

Beoordeling:

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

De student: 
•  rapporteert tijdig, volledig en juist aan de eindverantwoordelijke. 

Opmerkingen:

2 Vakdeskundigheid toepassen 1 1 2 3 4 5
De student: 
•  informeert de eindverantwoordelijke over de aanschaf van materialen 

en middelen
•  informeert de eindverantwoordelijke over een veilige, effectieve en 

efficiënte inrichting van accommodaties

Opmerkingen:

Beoordeling van de uitvoering
3 Materialen en middelen inzetten 1 2 3 4 5

De student: 
•  gebruikt gereedschappen, materialen en middelen zorgvuldig, 

doelmatig en doeltreffend.
•  houdt de voorraad op peil en controleert de kwaliteit van materialen 

en middelen.
•  ziet toe op zorgvuldig, veilig en hygiënisch gebruik van materialen, 

middelen en accommodatie

Opmerkingen:

4 Vakdeskundigheid toepassen 2 1 2 3 4 5
De student: 
•  voert de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vakkundig uit.
•  pleegt basisonderhoud, zoals schoonmaakwerkzaamheden, 

opruimwerkzaamheden en signaleert en verhelpt vakkundig kleine 
mankementen.

Opmerkingen:

 5 Instructies en procedures opvolgen 1 2 3 4 5
De student:
•  werkt conform het beheer- en onderhoudsplan van de SB-organisatie.
•  houdt zich aan de procedures en  veiligheidsvoorschriften

Opmerkingen:
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Om werkproces B1-K3-W4 te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eis: 
1. Voor minimaal vier van de vijf 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.

Eindoordeel werkproces B1-K3-W4: Verricht beheer- en onderhoudstaken
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling examen’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

 B1-K3-W4 Verricht beheer- en onderhoudsta-
ken 
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5. Beoordelingsprotocol B1-K3-W5: Voert front- en backofficewerkzaamheden uit
Opdracht:  Voert front- en backofficewerkzaamheden uit

Datum: Naam student: 

Gewenst resultaat:
De SB-deelnemers voelen zich welkom in de 
SB-organisatie. Ze zijn juist en volledig geïnformeerd 
en tevreden over de benadering. De administratie is 
op orde en formaliteiten zijn juist afgehandeld.

Naam beoordelaar(s):

Bijzonderheden: Handtekening beoordelaar(s):

Beoordeling:

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

De student: 
 •  beschrijft de verrichte front- en backofficewerkzaamheden helder en 

overzichtelijk.
 •  toont aan dat zijn administratieve gegevens, formaliteiten en 

eventueel kassawerk op orde is
 •  toont aan dat gegevens accuraat verwerkt zijn

Opmerkingen:

Beoordeling van de uitvoering
2 Klantgericht werken 1 2 3 4 5

De student: 
 •  vervult de rol van gastheer en luistert actief naar de (potentiële) 

SB-deelnemers.
 •  maakt SB-deelnemers bekend met de organisatie, zodat ze zich 

welkom voelen

Opmerkingen:

3  Presenteren 1 2 3 4 5
De student: 
 •  toont inzet om aan de wens van de (potentiële) SB-deelnemers te 

voldoen.
 •  informeert (voorlichting en advies) SB-deelnemers proactief en 

enthousiast over de producten en diensten van de SB-organisatie. 

Opmerkingen:

 4 Vakdeskundigheid toepassen 1 2 3 4 5
De student:
 •  verwerkt de gegevens (klanttevredenheid, klachten) nauwkeurig en 

handelt formaliteiten zorgvuldig af.
 •  levert een bijdrage aan de verhuur en/of verkoop van producten, 

materialen.
 •  voert balie- en/of loketwerkzaamheden en administratieve 

werkzaamheden nauwkeurig uit.
 •  past ICT-vaardigheden toe in relatie tot zijn werkzaamheden.

Opmerkingen:
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Om werkproces B1-K3-W5 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. 
 
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-K3-W5: Voert front- en backofficewerkzaamheden uit
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling examen’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

 B1-K3-W5 Voert front- en 
backofficewerkzaamheden uit 



Examentoets portfolio met gesprek Kerntaak B1-K3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
32

© Edu’Actief 2017

6. Beoordelingsprotocol B1-K3-W6: Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties
Opdracht: Neem deel aan overleg en werk samen met externe relaties 

Datum: Naam student: 

Gewenst resultaat:
De contacten zijn gebruikt om doelen te behalen en
in voorkomende situaties om de dienstverlening of 
de service van de SB-organisatie te vernieuwen of 
te verbeteren. 

Naam beoordelaar(s):

Bijzonderheden:
Handtekening beoordelaar(s):

Beoordeling:

Beoordeling van de uitvoering
1 Samenwerken en overleggen 1 2 3 4 5

De student: 
 •  bouwt goede werkrelaties op. 
 •  onderhoudt doelgericht contacten met collega’s, vrijwilligers en 

eventueel medewerkers van relevante organisaties. 
 •  neemt actief deel aan relevante overlegvormen. 
 •  past vergadertechnieken correct toe 

Opmerkingen:

2  Overtuigen en beïnvloeden 1 2 3 4 5
De student: 
 •   deelt informatie, ideeën en standpunten actief met betrokkenen. 
 •  creëert draagvlak

Opmerkingen:

 3 Vakdeskundigheid toepassen 1 2 3 4 5
De student:
 •  is goed geïnformeerd over de mogelijkheden voor de SB-organisatie 

en informeert betrokkenen proactief.
 •  is alert op nieuwe commerciële mogelijkheden voor de SB-

organisatie

Opmerkingen:

Om werkproces B1-K3-W6 te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eis: 
1. Voor minimaal twee van de drie 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-K3-W6: Onderhoudt contacten met relevante personen en  
organisaties
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling examen’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

 B1-K3-W6 Onderhoudt contacten met rele-
vante personen en organisaties
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7. Beoordelingsprotocol B1-K3-W7: Werkt aan de eigen deskundigheid
Opdracht:  Werk gericht aan je deskundigheid en professionalisering van je beroep

Datum: Naam student: 

Gewenst resultaat:
Het persoonlijk ontwikkelplan is uitgevoerd, 
waardoor de deskundigheid verder ontwikkeld is. 
Hij is op de hoogte van de actuele 
wet- en regelgeving en de actuele visie op 
sport en bewegen. De deskundigheid is gedeeld 
met collega’s. 

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):

Bijzonderheden:

Beoordeling:

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

De student: 
 •  beschrijft de relevante maatschappelijke, technologische en 

vakinhoudelijke ontwikkelingen correct.
 •  beschrijft de actuele wet- en regelgeving en de actuele visie op sport 

en bewegen correct

Opmerkingen:

Beoordeling tijdens de uitvoering
2 Vakdeskundigheid toepassen 1 2 3 4 5

De student: 
 •  draagt eigen kennis en expertise begrijpelijk (passend taalgebruik) 

over. 
 •  deelt zijn deskundigheid met collega’s
 •  stelt samen met betrokkene(n) een persoonlijk ontwikkelplan op 

en heeft stappen ondernomen om de eigen deskundigheid en 
professionaliteit te vergroten.

Opmerkingen:

3  Leren 1 2 3 4 5
De student: 
 •  reflecteert op eigen functioneren en gebruikt feedback doelgericht 

om zich verder te ontwikkelen.
 •  past intervisievaardigheden toe.

Opmerkingen:

Om werkproces B1-K3-W7 te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eis: 
1. Voor minimaal twee van de drie 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.
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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-K3-W7: Werkt aan de eigen deskundigheid
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling examen’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

 B1-K3-W7 Werkt aan de eigen deskundigheid 
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8. Beoordelingsprotocol B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Opdracht:  Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg

Datum: Naam student: 

Gewenst resultaat:
Vanuit de eigen deskundigheid is een bijdrage 
geleverd aan het bevorderen en bewaken van 
de kwaliteitszorg. 

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):
Bijzonderheden:

Beoordeling:

Beoordeling van de voorbereiding (het verslag)
1 Kwaliteit leveren 1 1 2 3 4 5

De student: 
•  beschrijft de basiskennis van relevante systemen voor kwaliteitszorg 

correct en volledig

Opmerkingen:

Beoordeling van de uitvoering
2 Kwaliteit leveren 2 1 2 3 4 5

De student: 
 •  let op de kwaliteit van zijn werkzaamheden
 •  zet de eigen kennis in voor het verbeteren van de kwaliteit van de 

werkzaamheden.
 •  participeert in ontwikkel- of intervisiegroepen
 •  geeft actief gesignaleerde tekortkomingen in werkwijze door aan de 

juiste persoon.
 •  brengt verbetervoorstellen met overtuigingskracht.
 •  motiveert anderen om zich te houden aan de voorgeschreven proto-

collen rondom kwaliteitsverbetering. 

Opmerkingen:

3  Instructies en procedures opvolgen 1 2 3 4 5
De student: 
 •  volgt nauwgezet de voorgeschreven protocollen, procedures en wet-

telijke richtlijnen met betrekking tot het kwaliteitszorgsysteem.

Opmerkingen:

Om werkproces B1-K3-W8 te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen: 
1. Voor het onderdeel kwaliteit leveren 2 moet de score 3, 4 of 5 behaald worden.
2. Van de andere twee onderdelen moet voor minimaal één onderdeel 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.
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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-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van  
kwaliteitszorg
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling examen’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

 B1-K3-W8 Werkt aan het bevorderen en bewa-
ken van kwaliteitszorg
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9. Beoordelingsprotocol B1-K3-W9: Evalueert de SB-werkzaamheden
Opdracht:  Verantwoord en evalueer de uitgevoerde opdrachten in een gesprek

Datum: Naam student: 

Gewenst resultaat:
Relevante evaluatiegegevens zijn verzameld en er is 
gereflecteerd op de eigen werkwijze. De evaluatie 
heeft input geleverd voor verbetering van de 
werkzaamheden.

Naam beoordelaar(s):

Handtekening beoordelaar(s):

Bijzonderheden:

Beoordeling:

Beoordeling van de verantwoording (criteriumgericht interview)
1 Aandacht en begrip tonen 1 2 3 4 5

De student: 
 •  toont interesse en begrip voor de standpunten van anderen.

Opmerkingen:

2 Formuleren en rapporteren 1 2 3 4 5
De student: 
 •  formuleert ervaringen kort en bondig en zodanig dat ze begrijpelijk 

en bruikbaar zijn voor de evaluatie van de SB-werkzaamheden 
 •  verantwoordt helder en overtuigend uitgevoerde werkzaamheden 

en gemaakte keuzes
 •  maakt op overtuigende wijze de transfer naar vergelijkbare  beroeps-

situaties

Opmerkingen:

3  Leren 1 2 3 4 5
De student: 
 •  evalueert regelmatig de uitgevoerde werkzaamheden, zowel naar 

resultaat als naar proces. 
 •  analyseert de evaluatiegegevens en reflecteert op je eigen werk-

wijze. 
 •  trekt uit de evaluatiegegevens juiste conclusies. 
 •  vormt zich en reëel beeld van zijn werkwijze

Opmerkingen:

 4 Samenwerken en overleggen 1 2 3 4 5
De student:
 •  vraagt actief en doelgericht naar de mening van de SB-deelnemers
 •  vraagt doelgericht feedback van collega’s en leidinggevende 

Opmerkingen:

Om werkproces B1-K3-W9 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. 
 
De score 5 (uitmuntend) kan alleen gescoord worden, wanneer de prestatie ver boven het niveau ligt dat 
mag worden verwacht.
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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-K3-W9: Evalueert de SB-werkzaamheden
NB  Neem het eindoordeel over op het document  

‘Eindbeoordeling examen’.
Totaalscore Behaald Niet behaald

 B1-K3-W9 Evalueert de SB-werkzaamheden
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Eindbeoordeling examen
Kerntaak B1-K3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Naam student

OV-nr student

Plaats van afname

Naam eindbeoordelaar 1

Naam eindbeoordelaar 2

Totaalscore
werkproces

Behaald Niet behaald

B1-K3-W1 Werft en informeert SB-deelnemers

B1-K3-W2 Stemt de werkzaamheden af

B1-K3-W3 Past EHBSO en reanimatie toe

B1-K3-W4 Verricht beheer- en onderhoudstaken

B1-K3-W5 Voert front- en backofficewerkzaamhe-
den uit

B1-K3-W6 Onderhoudt contacten met relevante 
personen en  
organisaties

B1-K3-W7 Werkt aan de eigen deskundigheid

B1-K3-W8 Werkt aan het bevorderen en bewaken 
van kwaliteitszorg

B1-K3-W9 Evalueert de SB-werkzaamheden

Totaalscore

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 examen Kerntaak B1-K3

Indien het examen niet behaald is, kan het resultaat als volgt vertaald worden naar een cijfer:
- 9 werkprocessen onvoldoende = cijfer 1,0
- 7 of 8 werkprocessen onvoldoende = cijfer 2,0
- 5 of 6 werkprocessen onvoldoende = cijfer 3,0
- 3 of 4 werkprocessen onvoldoende = cijfer 4,0.
- 1 of 2 werkprocessen 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
82 5.5
83 5.5
84 5.6
85 5.7
86 5.7
87 5.8
88 5.8
89 5.9
90 6.0
91 6.0
92 6.1
93 6.1
94 6.2
95 6.3
96 6.3
97 6.4
98 6.4
99 6.5
100 6.5
101 6.6
102 6.7
103 6.7
104 6.8
105 6.8
106 6.9
107 6.9

108 7.0
109 7.0
110 7.1
111 7.1
112 7.2
113 7.3
114 7.3
115 7.4
116 7.5
117 7.5
118 7.6
119 7.6
120 7.7
121 7.8
122 7.8
123 7.9
124 7.9
125 8.0
126 8.0
127 81
128 8.2
129 8.2
130 8.3
131 8.3
132 8.4
133 8.4
134 8.5

82 – 117 = voldoende  118 – 160 = goed  (eventueel vanaf 142 = uitmuntend)

135 8.6
136 8.6
137 8.7
138 8.7
139 8.8
140 8.8
141 8.9
142 9.0
143 9.0
144 9.1
145 9.1
146 9.2
147 9.3
148 9.3
149 9.4
150 9.4
151 9.5
152 9.5
153 9.6
154 9.7
155 9.7
156 9.8
157 9.8
158 9.9
159 9.9
160 10.0
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Bijlage 2 
Overzicht inhoud portfolio

Opdracht 1. Werf en informeer SB-deelnemers

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 1 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1. Een verslag van de uitgevoerde opdracht waaruit duidelijk wordt:
 •   Hoe je publiciteit hebt verzorgd.
 •   Hoe je de SB-deelnemers hebt geworven. 
 •   Welke informatie je verzameld hebt over de SB-deelnemers.
 •   Welke informatie je hebt gegeven aan de SB-deelnemers.
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering. 
3.  Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 

aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer). 

Opdracht 2. Afstemming van werkzaamheden en begeleiding van medewerkers 

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 2 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1.  Een verslag van de voorbereiding van de activiteit waaruit duidelijk wordt hoe de werkzaamheden 

verdeeld en afgestemd zijn. Uit het verslag moet blijken dat de betrokkenen gedurende het hele 
trajecten wisten wat ze op welk moment moesten doen.

2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering. 
3.  Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 

aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer). 

Opdracht 3. Toepassen van EHBSO en reanimatie 

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 3 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1.  Bewijsmateriaal dat je in staat bent tot het toepassen van EHBSO en reanimatie (ingevuld 

boordelingsprotocol).

Opdracht 4. Verricht planmatig beheer- en onderhoudstaken 

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 4 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1.  Een verslag van de uitgevoerde beheer- en onderhoudstaken. 
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering. 
3.  Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 

aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer). 

Opdracht 5. Voer front- en backofficewerkzaamheden uit

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 5 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Een verslag van de uitgevoerde front- en/of backofficewerkzaamheden. 
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering. 
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3.  Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 
aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Opdracht 6. Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties 

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 6 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Verslag (onder andere notulen) van het overleg waar je aan deelgenomen hebt. 
2. Verslag van de samenwerking met externe relaties. 
3. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering. 
4.  Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de 

aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Opdracht 7. Werk aan je deskundigheid en professionalisering van je beroep

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 7 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1. Het persoonlijk ontwikkelplan bestaande uit: 
	 •	 	Een beschrijving van sterke en minder sterke punten.
	 •	 	Leervragen waaraan gewerkt gaat worden.
	 •	 	Concrete acties om de leervragen te beantwoorden. 
2.  Een verslag van de uitgevoerde acties en de mate waarin ze de leervragen beantwoord hebben. 

Hierbij kan het gaan om een verslag van de bijgewoonde scholingsbijeenkomsten of excursies, van de 
bestudeerde literatuur of van de discussie- of intervisie groepen waaraan je deel hebt genomen. 

3.  Een kort verslag van de actuele wet- en regelgeving, de actuele visie op sport en bewegen en 
vakinhoudelijke ontwikkelingen, toegespitst op de situatie (SB-organisatie) waar de opdracht is 
uitgevoerd. 

4. Het beoordelingsprotocol van deze opdracht. 
5. Een evaluatieverslag van wat je van deze opdracht geleerd hebt.  

Opdracht 8. Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg 

Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 8 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1.  Een korte beschrijving van de systemen voor kwaliteitszorg die voor jouw situatie (SB-organisatie) van 

belang zijn.
2.  Een beschrijving van de verrichte werkzaamheden en ondernomen acties gericht op het bevorderen en 

bewaken van kwaliteitszorg. 
3. Het beoordelingsprotocol van deze opdracht. 
4. Een evaluatieverslag van wat je van deze opdracht geleerd hebt.  


