Trainer Wedstrijdzwemmen 3
Proeve van bekwaamheid KSS 3.3: Organiseren van activiteiten
1.
Opdracht
Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent om een
activiteit te organiseren en daarbij de sportieve ontwikkeling van de sporters te stimuleren.
2.
Doelstellingen
U wordt beoordeeld op de beheersing van de volgende competenties.
• Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters
• Organiseren van activiteiten
• Burgerschapscompetentie
• Leercompetentie
3.
Onderdelen PVB
De portfoliobeoordeling heeft betrekking op de door u aangeleverde bewijzen waarmee u aantoont
competent te zijn ten aanzien van organiseren van activiteiten. Portfolio inclusief beeldmateriaal.
(Voor criteria ten aanzien van de inhoud van het portfolio, zie het protocol in de bijlage)
4.
Deelnamecondities
Het portfolio is bij aanvraag van de PVB beschikbaar in de elektronische leeromgeving (n@tschool)
5.
Afnamecondities
U organiseert een activiteit die aantoonbaar gericht is op het werven en behouden van leden en niet
eerder dan 2 jaar vóór de aanvraagdatum is georganiseerd.
6.
PVB-beoordelaar
De beoordelaar beoordeelt het portfolio aan de hand van het protocol. Hij stelt een voorlopig resultaat
vast.
7.
Richtlijnen
Informatieverstrekking
De kandidaat beschikt over de beschrijving van de proeve van bekwaamheid op moment van
aanvraag. De kandidaat ontvangt zo spoedig mogelijk na aanvraag doch uiterlijk 2 weken voor de
afname een bevestiging van de proeve van bekwaamheid. In de bevestiging is de naam van de
beoordelaar opgenomen. De beoordelaar krijgt in N@tschool toegang tot de te beoordelen PVB.
Voorbereiding kandidaat
Het portfolio is bij aanvraag van de PVB beschikbaar via het digitaal portfolio in de leeromgeving
(N@tschool).
Beoordelingen
Beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol
(zie bijlage).
Normering
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn.
Het portfolio is voldoende als alle beoordelingscriteria met ja/voldaan zijn gescoord.
Uitslag
De Toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht u binnen vijftien werkdagen na de dag van
bevestiging.
Herkansing
U hebt recht op 3 herkansingen, deze moeten binnen een termijn van drie jaar zijn afgerond, tegen
betaling van de op dat moment geldende tarieven.
Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing
Bijlage
Protocol voor de portfoliobeoordeling.
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Proeve van bekwaamheid KSS 3.3: Organiseren van activiteiten
Protocol PVB 3.3 Organiseren van activiteiten – Portfoliobeoordeling
Datum
PVB-beoordelaar

Naam kandidaat
Afnamecondities en voorbereiding kandidaat
Portfolio is compleet, inclusief beeldmateriaal.
Kandidaat is aanwezig bij de activiteit

Beoordelingscriteria

Voldaan

Toelichting

Bewijzen (of het weglaten daarvan) waarop
score is gebaseerd

Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters
1

Bewaakt waarden en stelt normen

2

Treedt op bij onveilige situaties

Organiseren van activiteiten
3

Maakt bij de organisatie gebruik van een draaiboek

4

Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen

5

Werkt samen met anderen

6

Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen

7

Zorgt dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht

8

Rondt activiteit af

9

Rapporteert over de voorbereiding, uitvoering en
evaluatie van de activiteit

Burgerschapscompetentie
10 Gaat correct om met alle betrokkenen

11 Komt afspraken na

12 Houdt zich aan beroepscode

13 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie

14 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie

Leercompetentie
15 Reflecteert op het eigen handelen

PVB 3.3 Trainer wedstrijdzwemmen 3, organiseren van activiteiten (versie januari 2011)

2

Trainer Wedstrijdzwemmen 3
Proeve van bekwaamheid KSS 3.3: Organiseren van activiteiten
16

Vraagt feedback

17

Verwoordt eigen leerbehoeften

Resultaat van de portfoliobeoordeling

Toelichting

Handtekening PVB-beoordelaar
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