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Toetsplan van de kwalificatie roei-instructeur 2  

Algemene informatie voor de sportbond 
 
Om het door Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) en NOC*NSF erkende diploma RI-2 te kunnen ontvangen, 
moet de kandidaat de twee kerntaken van een RI-2 beheersen. Elke kerntaak wordt door een proeve van bekwaamheid 
(PvB) getoetst. In dit toetsplan staat beschreven:  
• Om welke PvB’s het gaat; 
• Wie betrokken zijn bij de afname van de toetsing; 
• Wat van de betrokkenen wordt verwacht.  

 
In de PvB-beschrijvingen staat beschreven wat de PvB inhoudt en welke eisen aan de kandidaat worden gesteld.  
Alle toetsdocumenten zijn beschikbaar via https://knrb.nl/opleidingen/ 

1. Diploma en deelkwalificaties 
 
Een kandidaat ontvangt het diploma RI-2 als de onderstaande twee PvB’s volgens de richtlijnen en de norm voor slagen 
zijn afgelegd:  
• PvB 2.1: Geven van lessen;  
• PvB 2.2: Begeleiden bij (afroei)-examens en vaardigheidsproeven. 
 

2. Kerntaken en werkprocessen  
 
De volgende kerntaken en werkprocessen uit de KSS 2017 worden getoetst.  
 

Kerntaak Werkproces 
 

Kerntaak 2.1  
Geven van lessen 

2.1.1 Begeleidt roeiers bij lessen 
2.1.2 Bereidt lessen voor 
2.1.3 Legt oefeningen uit  
2.1.4 Voert onderdelen van lessen uit 

Kerntaak 2.2  
Begeleiden bij (afroei) en 
vaardigheidsproeven 
 

2.2.1 Begeleidt roeiers bij (afroei-) examens of vaardigheidsproeven 
2.2.2 Bereidt (afroei-) examens of vaardigheidsproeven voor 
2.2.3 Geeft aanwijzingen  

 

 

 
  

https://knrb.nl/opleidingen/
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3. PvB’s 
 

3.1 Overzicht onderdelen PvB's  
 

 

Titel PvB/kerntaken  Portfolio-
beoordeling 

Praktijk- 
beoordeling 
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2.1 Geven van lessen   X 

2.2 Begeleiden bij (afroei-) examens en vaardigheidstoetsen   X 

 
 

3.2 Samenhang PvB's 
 
Elke PvB wordt afzonderlijk beoordeeld door een PvB-beoordelaar. De beoordeling vindt plaats middels een 
praktijkbeoordeling bij de PvB 2.1. en 2.2. PvB 2.1 wordt tweemaal afgenomen. PvB 2.1A geldt als proefbeoordeling 
(nulmeting) en PvB2.1B wordt aan het einde van de opleiding afgenomen.  

4. Instructies voor de toetsingscommissie  
 
De toetsingscommissie (TC)  is ingesteld door het bestuur van de KNRB. De TC is verantwoordelijk voor de 
kwaliteitsbewaking van de toetsing en ziet toe op de naleving van de procedures rondom de PvB’s. De TC wijst de PvB-
beoordelaars aan of ziet er op toe dat dit gebeurt. Na de beoordeling ontvangt de TC de beoordelingsprotocollen die 
voorzien zijn van de naam van de PvB-beoordelaar en van de datum en plaats van de afname. De TC stelt de uitslag 
formeel vast en ziet toe op de afhandeling zoals beschreven in de toetsdocumenten.  
 
De TC heeft conform het Toetsreglement sport de volgende taken:  
• Stelt toetsplannen van kwalificatie en bijbehorende PvB-beschrijvingen vast;  
• Wijst PvB-beoordelaars aan; 
• Verleent vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties; 
• Treft maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PvB; 
• Treft maatregelen met betrekking tot de beoordeling en de uitslag van de PvB; 
• Evalueert proces en inhoud van de PvB;  
• Neemt een beslissing in omstandigheden waarin het Toetsreglement sport niet voorziet.  
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5. Instructies voor de PvB-beoordelaars 
 

5.1 Portfoliobeoordeling 
 
Voor de portfoliobeoordeling stuurt de kandidaat naam en e-mailadres van de PvB-beoordelaar naar de TC. De PvB-
beoordelaar  ontvangt (via de TC) toegang tot de portfolio’s in Trainersweb (online leeromgeving). De PvB-beoordelaar 
vult het PvB-protocol van de portfoliobeoordeling volledig in via Trainersweb en informeert binnen 5 werkdagen de 
kandidaat. De kandidaat informeert na afronding van alle PvB’s alle ingevulde beoordelingsprotocollen en gemaakte 
opdrachten binnen 5 werkdagen de TC. 
 
De PvB-beoordelaar heeft de volgende taken bij de portfoliobeoordeling:  
• Controleert deelname- en afnamecondities; 
• Beoordeelt het portfolio in Trainersweb; 
• Houdt een reflectie-interview; 
• Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback als de kandidaat dat wenst.  
 

5.2 Praktijkbeoordeling 
 
Voor de praktijkbeoordeling ontvangt de PvB-beoordelaar via de kandidaat, de datum, tijd, plaats en accommodatie van 
de PvB beoordeling en de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de kandidaat. De kandidaat stuurt naam 
en e-mailadres van de PvB-beoordelaar naar de TC. Via de TC ontvangt de PvB-beoordelaar toegang tot de 
Trainersweb waar het PvB-protocol van de praktijkbeoordeling staat. Na de beoordeling vult de PvB-beoordelaar het 
PvB-protocol van de praktijkbeoordeling volledig in en informeert binnen 5 werkdagen de kandidaat. De kandidaat 
informeert na afronding van alle PvB’s alle ingevulde beoordelingsprotocollen en gemaakte opdrachten binnen 5 
werkdagen de TC. 
 
De PvB-beoordelaar heeft de volgende taken bij de praktijkbeoordeling:  
• Stelt zichzelf voor; 
• Controleert afnamecondities;  
• Beslist over doorgang;  
• Bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang;  
• Grijpt in als de veiligheid in het geding is; 
• Observeert en beoordeelt de praktijk; 
• Houdt een reflectie-interview; 
• Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback als de kandidaat dat wenst. 
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6. Stappen voor de organisatie  
 
Voor het afnemen van PvB’s moeten de volgende stappen worden gezet.  

Ter voorbereiding op de PvB’s  

Stappen  Wie doet het?  Wanneer? Benodigd document 

Informeren van kandidaat over 
inhoud en afname PvB  

Docent namens de  
TC 
 

Bij de start van de 
opleiding 

De PvB beschrijvingen in de 
opleidingsmap in het 
hoofdstuk ‘Toetsing en 
opdrachten’ en in Trainersweb. 
Eventueel via 
knrb.nl/opleidingen PvB 
beschrijving in Toetsdocument 
en Toetsreglement Sport.  

Aanvragen PvB  Kandidaat Zie PvB beschrijving  PvB-beschrijving 

Vaststellen of kandidaat 
voldoet aan eisen voor 
toelating PvB  

PvB-beoordelaar 
 

Voor aanvang van de 
PvB  

PvB-beschrijving 

Toelaten kandidaat tot PvB PvB-beoordelaar Zie PvB beschrijving PvB-beschrijving  

Aanleveren relevante stukken  Kandidaat  Zie PvB beschrijving PvB-beschrijving 

Vaststellen of voldaan is aan 
de afnamecondities en locatie  

PvB-beoordelaar  Bij aanvang van PvB  PvB-beschrijving 
 

 
Tijdens de uitvoering van de PvB’s  

Stappen Wie doet het?  Wanneer? Benodigd materiaal 

Uitvoeren PvB-opdracht  Kandidaat Zie PvB beschrijving PvB-beschrijving 

Invullen beoordelingsprotocol 
in Trainersweb  

PvB-beoordelaar Tijdens en na afloop 
PvB-afname uiterlijk 
binnen vijf dagen  

Protocol uit PvB-beschrijving  

Inleveren beoordelings-
protocol bij TC  

Kandidaat  Binnen vijf dagen na 
afronding van de laatste 
PvB.  

Protocol uit PvB-beschrijving  

 
Ter afronding van de PvB’s 

Stappen  Wie doet het?  Wanneer? Benodigd materiaal 

Vaststellen uitslag PvB  TC Maximaal 15 werkdagen 
na ontvangst 
beoordelingsprotocollen  

PvB-beschrijving 

Archiveren toetsgegevens  TC Bewaartermijn minimaal 
12 maanden 

Toetsreglement sport  

 

7. Commissie van Beroep voor Toetsing  
 
De Commissie van Beroep voor Toetsing wordt ingesteld door het bestuur van de KNRB. Een kandidaat kan beroep 
aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing tegen een beslissing van de TC naar aanleiding van een 
bezwaar of een beslissing van de TC over fraude.  



PvB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) 8 

PvB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) 

Inleiding  
 
Om het door de KNRB en NOC*NSF erkende diploma RI-2 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 2 beheersen. 
Door met succes een proeve van bekwaamheid (PvB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst.  

1. Doelstelling  
 

Deze PvB heeft betrekking op kerntaak 2.1, het geven van lessen. Met deze PvB laat je in de praktijk zien dat je:  
• Roeiers kunt begeleiden bij een les; 
• Jezelf kunt voorbereiden op het geven van een les; 
• Oefeningen kunt uitleggen; 
• Onderdelen van een les kunt uitvoeren.  

2. Opdracht 
 
De algemene opdracht voor deze PvB is: ‘Geef een les’. Deze opdracht voer je uit aan de hand van vier deelopdrachten.  
 
De vier deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:  
• 2.1.1 Begeleidt roeiers bij lessen; 
• 2.1.2 Bereidt zich op les(sen) voor; 
• 2.1.3 Legt oefeningen uit; 
• 2.1.4 Voert onderdelen van lessen uit. 

 

3. Eisen voor toelating PvB  
 
Je wordt toegelaten tot de PvB als je voldoet aan de volgende eisen:  

• PvB2.1A is goedgekeurd; 
• Meefietsstage is goedgekeurd; 
• De lesvoorbereiding is aanwezig;  
• Het lesdoel is beschreven in de lesvoorbereiding; 
• De oefeningen zijn beschreven in de lesvoorbereiding.   

4. Onderdelen PvB  
 
De PvB bestaat uit een praktijkbeoordeling, gevolgd door een reflectie-interview. 
Het reflectie-interview gaat over de beoordelingscriteria die zich in de praktijk niet hebben voorgedaan en/of waarover 
nog twijfel bestaat wat betreft de beheersing. Criteria die in de praktijk als onvoldoende zijn beoordeeld, kunnen in het 
reflectie-interview niet meer worden omgebogen naar een voldoende. In totaal duurt de praktijkopdracht minimaal 45 
minuten, waarvan minimaal 30 minuten voor de praktijk is gereserveerd en maximaal 15 minuten voor het reflectie-
interview.  
 
De beoordelingscriteria staan in het protocol van PvB 2.1B. Er is ook een PvB2.1A. Dit betreft een proefbeoordeling 
(nulmeting) aan het begin van de opleiding waardoor niet alle criteria als voldoende beoordeeld hoeven worden 
afgetekend. Bij PvB 2.1B moet alles voldoende zijn voor een positief eindoordeel.  

5. Afnamecondities en locatie  
 
Je geeft een (deel van een) les op basis van een aangereikte lesvoorbereiding van een roei-instructeur 3 of hoger 
gekwalificeerd. Je geeft de les aan beginnende recreatieve roeiers.  
De PvB wordt afgenomen op de locatie waar de praktijkopdrachten zijn uitgevoerd of die is aangewezen door de TC. 
Het reflectie-interview vindt plaats in een daarvoor geschikte ruimte. 
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6. Richtlijnen  
 

6.1 Informatie 
 
Informatie over de PvB staat in de opleidingsmap hoofdstuk Toetsing en opdrachten en in Trainersweb. Ook staat de 
PvB beschrijving in dit toetsdocument en het Toetsreglement Sport. Deze documenten zijn te vinden op 
www.knrb.nl/opleidingen .   
 

6.2 Inschrijvingsprocedure 
 
Je schrijft je in voor de PVB door de naam en e-mailadres van de PvB-beoordelaar door te geven aan de TC en door 
een afspraak te maken met de PvB-beoordelaar. De PvB-beoordelaar ontvangt een PvB handleiding en informatie en 
toegangsgegevens van Trainersweb. De PvB-beoordelaar bevestigt de inschrijving voor de PvB.  
 

6.3 Voorbereiding kandidaat 
 
De kandidaat zorgt ervoor dat de lesvoorbereiding in Trainersweb beschikbaar is. De TC zorgt dat de PvB beoordelaar 
toegang heeft tot het beoordelingsprotocol in Trainersweb.  
 
6.4 PvB-beoordelaar 
 
De PvB wordt afgenomen door één PvB-beoordelaar. De PvB-beoordelaar wordt aangewezen door de TC van de 
KNRB.   
 

6.5 Beoordeling 
 
De beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De 
beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen.  
 

6.6 Normering 
 
Om te slagen moet de praktijkbeoordeling voldoende zijn. De praktijk is voldoende als op alle beoordelingscriteria 
‘voldaan’ is gescoord. 
 

6.7 Uitslag 
 
Na afronding van de laatste PvB stelt de TC de uitslag vast en ontvang je binnen 15 werkdagen bericht over de uitslag.  
 

6.8 Herkansing  
 
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PvB is maximaal 
twee. In totaal heb je dus drie kansen om PvB 2.1 te halen. Hierbij geldt dat de opleiding binnen één jaar na de laatste 
bijeenkomst afgerond moet zijn. Bij het herkansen van de PvB’s dien je hier rekening mee te houden.  
 

6.9 Bezwaar of beroep  
 
Je kunt bij de TC bezwaar maken tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PvB-afname en/of de 
uitslag van de PvB.  
Tegen een beslissing op bezwaar van de TC of na een beslissing van de TC over fraude kun je beroep aantekenen bij 
de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement sport.  
 
 

 
 
 

http://www.knrb.nl/opleidingen


PvB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) 10 

Protocol PvB 2.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling 
 

Voorwaarde voor PvB beoordeling 2.1B Ja/Nee  
PvB 2.1A is goedgekeurd  
Meefietsstage is goedgekeurd   
De lesvoorbereiding is aanwezig  
Het lesdoel is beschreven in de lesvoorbereiding  
De oefeningen zijn beschreven in de lesvoorbereiding   

* Indien aan één van de voorwaarden niet is voldaan, kan de PvB geen doorgang vinden 
 
Beoordelingsprotocol PvB 2.1B 

• Zorg voor een schriftelijke onderbouwing van het oordeel per werkproces en bij het eindoordeel.  
• Aan alle critieria dient te zijn voldaan om een positief eindoordeel te geven.  
• De beoordeling vindt plaats door een PvB-beoordelaar 

Beoordelingscriteria 

Pr
ak
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Onderbouwing van het oordeel  

Werkproces 2.1.1 Begeleidt roeiers bij lessen 
De resultaten van dit werkproces zijn: 
• De les verloopt veilig; 
• De omgang is sportief en respectvol; 
• De begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling, wensen en (on)mogelijkheden van roeiers; 
• De sociale en fysieke veiligheid is gewaarborgd. 
 
De kandidaat heeft laten zien dat hij dit werkproces beheerst:         ja   ne e 
1 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert roeiers     

2 Stemt manier van omgang af op roeiers en 
benadert hen op positieve wijze 

     

3 Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar roeiers     

4 Spreekt roeiers aan op (sport)gedrag    Beoordeeld bij werkproces 2.2.1  

5 Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid en handelt in 
geval van een noodsituatie (ongeluk)  

    

6 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de 
sportlocatie 

   Beoordeeld bij werkproces 2.3.3  

7 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie     

8 Houdt zich aan de beroepscode     

9 Informeert over sportrelevante zaken als 
sportkleding, sportschoeisel en materiaal 

    

Werkproces 2.1.2 Bereidt lessen voor  
Het resultaat van dit werkproces is: 

• De les is afgestemd op de roeiers; 
• De les is veilig. 

 
De kandidaat heeft laten zien dat hij dit werkproces beheerst:         ja    ne e 
10 Zorgt dat materialen en hulpmiddelen beschikbaar 

zijn 
    

11 Zorgt dat sportactiviteit is afgestemd op de roeiers     

12 Leest de lesvoorbereiding en/of vraagt om 
aanwijzingen van de verantwoordelijke roei-
instructeur  
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13 Overlegt met verantwoordelijke roei-instructeur     

14 Komt afspraken na    Beoordeeld bij werkproces 2.2.2.  

15 Houdt rekening met grenzen eigen bevoegdheid     

16 Vraagt hulp, feedback en bevestiging     

Werkproces 2.1.3 Legt oefeningen uit  
Het resultaat van dit werkproces is: 
• De oefening wordt begrepen door de roeiers 
 
De kandidaat heeft laten zien dat hij dit werkproces beheerst:         ja   ne e 
17 Doet oefeningen op correcte wijze voor of gebruikt 

een goed voorbeeld 
    

18 Geeft aanwijzingen aan roeiers     

19 Controleert of roeiers de opdrachten goed 
begrijpen 

    

20 Kiest positie afgestemd op de oefening     

21 Maakt zichzelf verstaanbaar     

22 Zorgt dat de uitleg is afgestemd op de roeiers     

23 Past uitleg aan de beginsituatie aan     

Werkproces 2.1.4 Voert onderdelen van lessen uit  
Het resultaat van dit werkproces is: 
• De roeier beleeft en leert; 
• De les is afgestemd op roeiers. 
 
De kandidaat heeft laten zien dat hij dit werkproces beheerst:         ja   ne e 
24 Draagt bij aan het bereiken van het doel van de 

les 
    

25 Past indien nodig oefening aan op roeiers en 
omstandigheden 

    

26 Legt uit en past relevante (spel)regels toe     

27 Maakt zichzelf verstaanbaar    Beoordeeld bij werkproces 2.1.3 

28 Zorgt dat sportactiviteit is afgestemd op de roeiers     Beoordeeld bij werkproces 2.1.2 

29 Gaat sportief en respectvol om met alle 
betrokkenen 

   Beoordeeld bij werkproces 2.2.1  

30 Reflecteert op het eigen handelen     

Onderbouwing van het eindoordeel 
 
 
 

 

Naam, datum en handtekening PvB beoordelaar  
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PvB 2.2 Begeleiden bij (afroei-) examens en 
vaardigheidsproeven (praktijkbeoordeling) 

Inleiding  
 
Om het door de KNRB en NOC*NSF erkende diploma RI-2 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 2 beheersen. 
Door met succes een proeve van bekwaamheid (PvB) af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst.  

1. Doelstelling  
 

Deze PvB heeft betrekking op kerntaak 2.2, het begeleiden bij (afroei-) examens en vaardigheidsproeven. Met deze PvB 
laat je zien dat je:  
• Roeiers kunt begeleiden bij (afroei-) examens of vaardigheidsproeven; 
• Een (afroei-)examen of vaardigheidsproef kunt voorbereiden; 
• Aanwijzingen kunt geven.  

2. Opdracht   
 
De algemene opdracht voor deze PvB is: ‘Begeleid bij een (afroei) examen of vaardigheidsproef. Deze opdracht voer je 
uit aan de hand van drie deelopdrachten.  
 
De drie deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:  
• 2.2.1 Begeleidt roeiers bij (afroei-)examens of vaardigheidsproeven; 
• 2.2.2 Bereidt (afroei-) examens of vaardigheidsproeven voor; 
• 2.2.3 Geeft aanwijzingen. 

3. Eisen voor toelating PvB  
 
Hiervoor gelden de instroomeisen tot de opleiding en geen aanvullende eisen.  

4. Onderdelen PvB  
 
De PvB bestaat uit een praktijkbeoordeling, gevolgd door een reflectie-interview. 
Het reflectie-interview gaat over de beoordelingscriteria die zich in de praktijk niet hebben voorgedaan en/of waarover 
nog twijfel bestaat wat betreft de beheersing. Criteria die in de praktijk als onvoldoende zijn beoordeeld, kunnen in het 
reflectie-interview niet meer worden omgebogen naar een voldoende. Het reflectie-interview duurt maximaal 15 minuten. 
De PvB beoordelaar is aanwezig tijdens de gehele proef, inclusief voor- en nabespreking.  
 
De beoordelingscriteria staan in het protocol van PvB 2.2.  

5. Afnamecondities  
 
De roeiers die je begeleidt, nemen deel aan een (afroei-) examens of vaardigheidsproef.  
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6. Richtlijnen  
 

6.1 Informatie 
 
Informatie over de PvB staat in de opleidingsmap hoofdstuk Toetsing en opdrachten en in Trainersweb. Ook staat de 
PvB beschrijving in dit toetsdocument en het Toetsreglement Sport. Deze documenten zijn te vinden op 
www.knrb.nl/opleidingen .   

 
6.2 Inschrijvingsprocedure 
 
Je schrijft je in voor de PvB door de naam en e-mailadres van de PvB-beoordelaar door te geven aan de TC en door 
een afspraak te maken met de PvB-beoordelaar. De PvB-beoordelaar ontvangt een PvB handleiding en informatie en 
toegangsgegevens van Trainersweb. De PvB-beoordelaar bevestigt de inschrijving voor de PvB.  
 

6.3 Voorbereiding kandidaat 
 
De kandidaat zorgt ervoor dat de lesvoorbereiding in Trainersweb beschikbaar is. De TC zorgt dat de PvB beoordelaar 
toegang heeft tot het beoordelingsprotocol in Trainersweb.  
 
6.4 PvB-beoordelaar 
 
De PvB wordt afgenomen door één PvB-beoordelaar. De PvB-beoordelaar wordt aangewezen door de TC van de 
KNRB.  
 

6.5 Beoordeling 
 
De beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De 
beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen.  
 

6.6 Normering 
 
Om te slagen moet de praktijkbeoordeling voldoende zijn. De praktijk is voldoende als op alle beoordelingscriteria 
‘voldaan’ is gescoord. 
 

6.7 Uitslag 
 
Na afronding van de laatste PvB stelt de TC de uitslag vast en ontvang je binnen 15 werkdagen bericht over de uitslag.  
 

6.8 Herkansing  
 
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PvB is maximaal 
twee. In totaal heb je dus drie kansen om PvB 2.2 te halen. Hierbij geldt dat de opleiding binnen één jaar na de laatste 
bijeenkomst afgerond moet zijn. Bij het herkansen van de PvB’s dien je hier rekening mee te houden.  
 
 

6.9 Bezwaar of beroep  
 
Je kunt bij de TC bezwaar maken tegen de gang van zaken met betrekking tot de PvB-afname en/of de uitslag van de 
PvB.  
Tegen een beslissing op bezwaar van de TC of na een beslissing van de TC over fraude kun je beroep aantekenen bij 
de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement sport.  
  

http://www.knrb.nl/opleidingen
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Protocol PvB 2.2 Begeleiden bij (afroei-) examens of 
vaardigheidsproeven – praktijkbeoordeling 
 
Beoordelingsprotocol PvB 2.2 

• Zorg voor een schriftelijk onderbouwing van het oordeel per werkproces en bij het eindoordeel; 
• Om aan alle criteria te kunnen voldoen is het belangrijk om zowel een rol vooraf als achteraf (inclusief 

nabespreking) in de begeleiding van de proef te hebben;  
• Aan alle criteria dient te zijn voldaan om een positief eindoordeel te ontvangen; 
• De beoordeling vindt plaats door een PvB beoordelaar.  

 
Beoordelingscriteria 
 

Pr
ak

tij
k 

  

R
ef

le
ct

ie
  

N
ie

t v
ol

da
an

  

Onderbouwing van het oordeel  
 

Werkproces 2.2.1 Begeleidt roeiers bij (afroei-) examens of vaardigheidsproeven 
De resultaten van dit werkproces zijn: 
• De hygiëneregels zijn nageleefd; 
• De omgang is sportief en respectvol; 
• De begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling, wensen en (on)mogelijkheden van roeiers; 

 
De kandidaat heeft laten zien dat hij dit werkproces beheerst:         ja   ne e 
1 Luistert naar roeiers     

2 Spreekt roeiers aan op hun (sport)gedrag     

3 Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en verzorging     

4 Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid en handelt in 
geval van noodsituatie (ongeluk) 

   Beoordeeld bij 2.1.1. 

5 Zorgt dat roeiers zich aan de regels houden     

6 Gaat sportief en respectvol om met alle 
betrokkenen 

    

7 Benadert roeiers op positieve wijze     

8 Vangt roeiers na afloop op     

9 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de 
sportlocatie  

   Beoordeeld bij 2.3.3.  

10 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke 
informatie 

   Beoordeeld bij 2.1.1. 

11 Houdt zich aan de beroepscode    Beoordeeld bij 2.1.1. 

Werkproces 2.2.2 Bereidt (afroei-) examens of vaardigheidsproeven voor 
De resultaten van dit werkproces zijn: 
• (afroei-)examens of vaardigheidsproef is afgestemd op de roeiers.  
 
De kandidaat heeft laten zien dat hij dit werkproces beheerst:         ja   ne e 
12 Zorgt ervoor dat de roeiers op tijd aanwezig zijn 

op de gewenste plek 
    

13 Komt afspraken na     
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14 Zorgt dat materiaal in orde is     

15 Vraagt hulp, bevestiging en feedback     

Werkproces 2.2.3 Geeft aanwijzingen  
De resultaten van dit werkproces zijn: 
• Leiding wordt geaccepteerd; 
• Balans tussen plezier en prestatie is in overeenstemming met de doelstelling; 
• De aanwijzingen zijn afgestemd op het niveau en de beleving van de roeiers. 
 
De kandidaat heeft laten zien dat hij dit werkproces beheerst:         ja   ne e 
16 Geeft tijdens de (pauze van de) toets 

aanwijzingen 
    

17 Begeleidt positief     

18 Evalueert samen met de roeiers     

19 Reflecteert op eigen handelen     

20 Verzorgt reglementaire zaken voor en na de 
vaardigheidsproef  

    

Onderbouwing van het eindoordeel 
 
 
 

 

Naam, datum en handtekening PvB beoordelaar   
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