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Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 3  

Algemene informatie voor de sportbond 
 
Om het door de Taekwondo Bond Nederland en NOC*NSF erkende diploma taekwondo trainer-coach 3 te kunnen 
ontvangen, moet de kandidaat de drie kerntaken van een trainer-coach 3 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 www.taekwondobond.nl. 

1. Diploma en deelkwalificaties 
 
Een kandidaat ontvangt het diploma taekwondo trainer-coach 3 als de onderstaande drie PVB’s volgens de richtlijnen en 
de norm voor slagen zijn afgelegd:  
• PVB 3.1: Geven van trainingen;  
• PVB 3.2: Coachen bij wedstrijden;  
• PVB 3.5: Afnemen van vaardigheidstoetsen  
 
Elke PVB is een deelkwalificatie. Indien de opleiding niet in zijn geheel wordt voltooid kan per deelkwalificatie een 
certificaat worden verstrekt als aan de kwalificatie-eisen wordt voldaan. De deelkwalificaties staan vermeld op het 
diploma. 

2. Kerntaken en werkprocessen  
 

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

Kerntaak Werkproces 
 

Kerntaak 3.1  
Geven van trainingen 

3.1.1 Informeert en betrekt sporters en ouders/derden 
3.1.2 Begeleidt sporters tijdens trainingen 
3.1.3 Bereidt trainingen voor 
3.1.4 Voert uit en evalueert trainingen  

Kerntaak 3.2  
Coachen bij wedstrijden 

3.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden 
3.2.2 Bereidt wedstrijden voor 
3.2.3 Geeft aanwijzingen  
3.2.4 Handelt formaliteiten af 

Kerntaak 3.5  
Afnemen van vaardigheidstoetsen 

3.5.1 Begeleidt sporters bij vaardigheidstoetsen 
3.5.2 Bereidt afname van vaardigheidstoetsen voor 
3.5.3 Beoordeelt vaardigheidsniveau sporters 
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3. PVB’s 
 

3.1 Overzicht onderdelen PVB's  
 

 Titel PVB/kerntaken  Portfolio-
beoordeling 

Praktijk- 
beoordeling 

   

Pl
an

ni
ng

s-
in

te
rv

ie
w

 

Pr
ak

tij
k 

3.1 Geven van trainingen X X  X 

3.2 Coachen bij wedstrijden X   

3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen X   

3.2 Samenhang PVB's 
 
PVB 3.1 (onderdeel praktijkbeoordeling) wordt afgenomen nadat PVB 3.2 en 3.5 met een voldoende zijn afgerond.  
De portfoliobeoordeling van PVB 3.1 vindt plaats voor de praktijkbeoordeling van PVB 3.1.  

4. Instructies voor de toetsingscommissie  
 
De toetsingscommissie is ingesteld door het bestuur van de Taekwondo Bond Nederland. De toetsingscommissie is 
verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de toetsing en ziet toe op de naleving van de procedures rondom de 
PVB’s. De toetsingscommissie wijst de PVB-beoordelaars aan of ziet er op toe dat dit gebeurt. Na de beoordeling 
ontvangt de toetsingscommissie de beoordelingsprotocollen die voorzien zijn van de naam van de PVB-beoordelaar en 
van de datum en plaats van de afname. De toetsingscommissie stelt de uitslag formeel vast en ziet toe op de 
afhandeling zoals beschreven in de toetsdocumenten.  
 
De toetsingscommissie 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.  

5. Instructies voor de PVB-beoordelaars 
 
5.1 Portfoliobeoordeling 
 
Voor de portfoliobeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar het portfolio via de opleidingscoördinator van de kandidaat. 
De PVB-beoordelaar vult het PVB-protocol van de portfoliobeoordeling volledig in en stuurt het binnen 15 werkdagen 
naar de opleidingscoördinator ter attentie van de toetsingscommissie. 
 
De PVB-beoordelaar heeft de volgende taken bij de portfoliobeoordeling:  
• Controleert de afnamecondities; 
• Beoordeelt het portfolio; 
• Houdt een reflectie-interview (indien van toepassing); 
• Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback als de kandidaat dat wenst.  
 
5.2 Praktijkbeoordeling 
 
Voor de praktijkbeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar via de opleidingscoördinator de datum, tijd, plaats en 
accommodatie van de PVB en de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de kandidaat. Na de beoordeling 
vult de PVB-beoordelaar het PVB-protocol van de praktijkbeoordeling volledig in en stuurt het binnen drie werkdagen 
naar de opleidingscoördinator, ter attentie van de toetsingscommissie. 
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De PVB-beoordelaar heeft de volgende taken bij de praktijkbeoordeling:  
• Stelt zichzelf voor; 
• Controleert de afnamecondities;  
• Beslist over doorgang;  
• Bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang;  
• Grijpt in als de veiligheid in het geding is; 
• Houdt een planningsinterview; 
• Observeert en beoordeelt de praktijk; 
• Houdt een reflectie-interview; 
• Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback als de kandidaat dat wenst. 

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  

De opleidingscoördinator 
namens de  
toetsingscommissie 
 

Bij de start van de 
opleiding en 
voorafgaand aan de 
PVB 

PVB-beschrijving  
toetsplan  
Toetsreglement sport 

Aanvragen PVB  Kandidaat Zie planning afname 
PVB in OER 

PVB-beschrijving 

Vaststellen of kandidaat 
voldoet aan eisen voor 
toelating PVB  

De opleidingscoördinator 
namens de  
toetsingscommissie 
 

Voor aanvang van de 
PVB  

PVB-beschrijving 

Toelaten kandidaat tot PVB Toetsingscommissie Zie voorwaarden voor 
toelating in PVB-
beschrijving 

PVB-beschrijving  
bevestiging PVB-afname 

Aanleveren relevante stukken  Kandidaat  Zie voorwaarden in 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 beoordelings-protocol  PVB-beoordelaar Tijdens en na afloop 
PVB-afname  

Protocol uit PVB-beschrijving  

Inleveren beoordelings-
protocol bij toetsings-
commissie  

PVB-beoordelaar Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst 

Protocol uit PVB-beschrijving  

 
Ter afronding van de PVB’s 

Stappen  Wie doet het?  Wanneer? Benodigd materiaal 

Vaststellen uitslag PVB  Toetsingscommissie Maximaal 20 werkdagen 
na afname PVB  

PVB-beschrijving 

Archiveren toetsgegevens  Toetsingscommissie Bewaartermijn minimaal 
12 maanden 

Toetsreglement sport  
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7.  Commissie van Beroep voor Toetsing  
De Commissie van Beroep voor Toetsing wordt aangewezen door het bestuur van de sportbond. Een kandidaat kan 
beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing tegen een beslissing van de toetsingscommissie naar 
aanleiding van een bezwaar of een beslissing van de toetsingscommissie over fraude.  
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PVB 3.1 Geven van trainingen  
Deelkwalificatie van trainer-coach 3  

Inleiding  
 
Om het door de Taekwondo Bond Nederland en NOC*NSF erkende diploma taekwondo trainer-coach 3 te behalen, 
moet je drie kerntaken op niveau 3 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 3.1, het geven van trainingen. Met deze PVB toon je aan dat je:  
• Sporters en ouders/derden kunt informeren en betrekken; 
• Sporters kunt begeleiden bij een training; 
• Jezelf kunt voorbereiden op het geven van een training; 
• Trainingen kunt uitvoeren en evalueren.  

2. Opdracht 
 
De algemene opdracht voor deze PVB is: ‘Geef een training’. Deze opdracht voer je uit aan de hand van een aantal 
deelopdrachten.  
 
Deze deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:  
• 3.1.1 Informeert en betrekt sporters en ouders/derden; 
• 3.1.2 Begeleidt sporters tijdens bij trainingen; 
• 3.1.3 Bereidt trainingen voor; 
• 3.1.4 Voert uit en evalueert trainingen. 

3. Eisen voor toelating PVB  
 
Je wordt toegelaten tot de PVB als je voldoet aan de volgende eisen:  
• je bent minstens 18 jaar oud; 
• je bent lid van de Taekwondo Bond Nederland; 
• je beschikt over minimaal 1e geup; 
• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift (minimaal 1F); 
• je beschikt over een afgeronde vooropleiding VMBO-k of hoger of een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO 

of een nader bij ministeriele regeling aangewezen diploma of bewijsstuk; mocht je niet beschikken over de juiste 
vooropleidingseisen, dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de toetsingscommissie 

• je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht op de lesdagen (zie OER); 
• Je hebt PVB 3.2 en 3.5 met een voldoende afgerond om te mogen deelnemen aan het onderdeel 

praktijkbeoordeling 3.1; 
• je hebt voldaan aan de financiële verplichtingen die voortvloeien uit deelname aan de opleiding/PVB. 

4. Onderdelen PVB  
 
De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een 
beoordeling van het portfolio door de PVB-beoordelaar. De praktijkbeoordeling start met een planningsinterview en 
wordt afgerond met een reflectie-interview. Het planningsinterview richt zich op enkele daartoe aangewezen 
beoordelingscriteria en duurt maximaal 15 minuten. De praktijk duurt maximaal 60 minuten.  
Het reflectie-interview gaat over de beoordelingscriteria die zich in de praktijk niet hebben voorgedaan en/of waarover 
nog twijfel bestaat voor wat betreft de beheersing. Criteria die in de praktijk of het portfolio als onvoldoende zijn 
beoordeeld, kunnen in het reflectie-interview niet meer worden omgebogen naar een voldoende. Een reflectie-interview 
duurt maximaal 15 minuten.  
 
De beoordelingscriteria staan in het beoordelingsprotocol van PVB 3.1.  
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5. Afnamecondities en locatie  
 
De portfoliobeoordeling heeft betrekking op alle opdrachten behorende bij PVB 3.1. (Zie OER) 
 
Tijdens de praktijkbeoordeling geef je een training aan een groep van ten minste acht sporters die in verenigingsverband 
actief zijn. Deze sporters kenmerken zich door verschillende niveaus (graduaties). Het is jouw verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat de groep sporters voldoet aan bovenstaande eisen.  
 
De praktijkbeoordeling wordt afgenomen op de locatie waar de praktijkopdrachten zijn uitgevoerd of die is aangewezen 
door de toetsingscommissie. Het reflectie-interview vindt plaats in een daarvoor geschikte ruimte. 
 
In uitzonderlijke gevallen (covid-19) kan een verzoek worden ingediend bij de toetsingscommissie voor een alternatieve 
(online) praktijkbeoordeling.  

6. Richtlijnen  
 
6.1 Informatie 
Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie taekwondotrainer 3, de OER 
inclusief de planning van de eerste en tweede kans en het Toetsreglement sport. Deze documenten zijn te vinden op 
www.taekwondobond.nl. 
 
6.2 Inschrijvingsprocedure 
Je schrijft je in voor de PVB door het portfolio minimaal 8 weken voorafgaand aan de praktijkbeoordeling naar de 
opleidingscoördinator te versturen. De toetsingscommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en 
bevestigt daarmee de inschrijving voor de PVB. Namens de toetsingscommissie ontvang je informatie over de 
praktijkbeoordeling.  
 
6.3 Voorbereiding kandidaat 
Voor de portfoliobeoordeling wordt in het kader van de PVB geen aparte voorbereidingen van je verwacht.   
Voor de praktijkbeoordeling ben je verantwoordelijk voor sporters die voldoen aan het gestelde in de afnamecondities.  
 
De trainingsvoorbereiding geef je 10 minuten voor aanvang van de praktijkbeoordeling aan de PVB-beoordelaar (alleen 
van toepassing bij afname op een door de toetsingscommissie aangewezen afnamelocatie)   

6.4 PVB-beoordelaar 
Elk PVB-onderdeel wordt afgenomen door minimaal twee PVB-beoordelaars. De PVB-beoordelaars worden 
aangewezen door de toetsingscommissie van de Taekwondo Bond Nederland. Indien voor meerdere PVB-beoordelaars 
wordt gekozen, dan moeten ze ieder voor zich en zonder overleg tot een beoordeling komen. In de situatie van 2 PVB-
beoordelaars moeten beide beoordelingen voldoende zijn voor een voldoende beoordeling van de PVB. In de situatie 
van 3 beoordelaars moeten minimaal 2 van de 3 beoordelingen voldoende zijn.  
 
6.5 Beoordeling 
Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol.  

6.6 Normering 
Om te slagen moeten de portfoliobeoordeling en de praktijkbeoordeling voldoende zijn.  
Het portfolio en de praktijkbeoordeling zijn voldoende als op alle onderdelen van het protocol een voldoende (minimaal 
score 3 op een schaal van 5) is gescoord.  
 
6.7 Uitslag 
De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 20 werkdagen na de dag van de praktijkbeoordeling. 
 
6.8 Herkansing  
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PVB is maximaal 
één. In totaal heb je dus twee kansen om PVB 3.1 te halen.  
Indien je ook de herkansing met een onvoldoende afsluit wordt in overleg met de leercoach en de opleidingscoördinator 
het eventueel te volgen traject besproken en vastgelegd. Aan dit traject zijn extra voorwaarden en kosten verbonden. 
Zie OER.  
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6.9 Bezwaar of beroep  
Je kunt bij de toetsingscommissie 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 toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over 
fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat 
in het Toetsreglement sport.  
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Protocol PVB 3.1a Geven van trainingen - 
portfoliobeoordeling 
 

 Naam deelnemer: 
 

Datum: 

 Gewenst resultaat: 
De lessenreeks is compleet en uitvoerbaar. 
Betrokkenen zijn geïnformeerd 
Alle opdrachten behorende bij kerntaak 3.1 uit de 
opdrachtenmap zijn voldaan. 

Naam PVB beoordelaar 1: 

 Bijzonderheden: 
 
 
 
 

Naam PVB beoordelaar 2: 

 Beoordeling: 
1. Samenwerken en overleggen 1 2 3 4 5  
 De student: 

• sluit aan bij de vraag, wensen van de deelnemers 
• informeert de deelnemers tijdig en volledig 
• voert in de voorbereiding tijdig en constructief overleg 
met eventueel bij de uitvoering betrokken medewerkers 

Opmerkingen: 
 

2 Materialen en middelen inzetten 1 2 3 4 5  
 De student: 

• kiest de best passende materialen en middelen 
• heeft de materialen en middelen zodanig opgesteld dat 
de situatie effectief, efficiënt en veilig is ingericht 
• zet de benodigde materialen en middelen in en 
controleert de accommodatie op functionaliteit en 
veiligheid 

Opmerkingen: 
 

3. Plannen en organiseren 1 2 3 4 5  
 De student: 

• heeft de lessenreeks logisch opgebouwd 
• heeft de activiteiten per les in logische volgorde 
gepland 
• heeft voldoende mensen en middelen (in)gepland 
• heeft een haalbare tijdsplanning gemaakt 
• houdt bij de planning rekening met randvoorwaarden en 
eventuele veranderende omstandigheden 

Opmerkingen: 
 

4.  Vakdeskundigheid toepassen 1 2 3 4 5  
 De student: 

• formuleert concrete lesdoelen die afgestemd zijn op de 
vraag/beginsituatie 
• kiest een logische lesopbouw 
• kiest activiteiten (bewegingsvormen) afgestemd op de 
beginsituatie en lesdoelen 
• kiest passende organisatievormen en didactische 
werkvormen 

Opmerkingen: 
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Om de PVB 3.1 Geven van trainingen - portfoliobeoordeling (Voorbereidingen van trainingen)  te behalen, moet voldaan 
zijn aan de volgende eis: 
1. Voor alle 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: 
De rechterkolom ‘opmerkingen’ moet consequent worden gebruikt om de score te onderbouwen. Indien bepaalde 
onderdelen als onvoldoende zijn beoordeeld, moet er sprake zijn van een degelijke onderbouwing in de rechterkolom. 
 

Eindbeoordeling examen: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Datum:  
 
 
Naam PVB beoordelaar 1: 
 
 
 
 
 

Handtekening PVB beoordelaar 1: 

Naam PVB beoordelaar 2: 
 
 
 
 
 

Handtekening PVB beoordelaar 2: 

 
Akkoord toetsingscommissie:  
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Protocol PVB 3.1b Geven van trainingen – 
Praktijkbeoordeling 

 Naam deelnemer: 
 

Datum:  

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

Naam PVB beoordelaar 1: 
 
 
 
 
 

 Bijzonderheden: 
 
 
 
 

Naam PVB beoordelaar 2: 
 
 
 
 
 

 Beoordeling: Naam PVB beoordelaar 3: 
 
 
 
 
 

 
 

1. Presenteren 1 2 3 4 5  
 De student: 

• verwelkomt de deelnemers gastvrij 
• straalt deskundigheid en vertrouwen uit 
• geeft heldere instructies aansluitend op het 
niveau en de behoefte van de doelgroep 
• enthousiasmeert en motiveert deelnemers 

Opmerkingen: 
 

2 Begeleiden 1 2 3 4 5  
 De student: 

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

Opmerkingen: 
 

3. Organisatie en veiligheid 1 2 3 4 5  
 De student: 

• bewaakt de voortgang en voorkomt onveilige 
situaties 
• reageert bij een incident rustig en grijpt in, 
indien nodig schakelt hij hulp in 
• houdt toezicht op verantwoord gebruik van 
materialen en middelen 
• gebruikt accommodatie, materialen en 
hulpmiddelen efficiënt, effectief en veilig 

Opmerkingen: 
 

4.  Instructie en bewegingsvormen 1 2 3 4 5  
 De student: 

• geeft correct en tijdig uitleg en instructies aan 
de deelnemers 
• demonstreert techniek en tactiek op juiste wijze 
• hanteert de activiteiten die voldoende 
belevingswaarde en intensiteit bezitten 
• observeert de deelnemers en past de 
taekwondo-activiteiten hierop aan 

Opmerkingen: 
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5.  Didactische werkvormen en methodiek 1 2 3 4 5  
 De student: 

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

Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beoordeling van de verantwoording  
6.  Vakdeskundigheid toepassen 1 2 3 4 5  
 De student: 

• verantwoordt helder en overtuigend 
gemaakte didactische keuzes, zoals gekozen 
activiteiten, opbouw, methodiek, didactische 
werkvormen en organisatie 
• verantwoordt helder en overtuigend 
(aanpassingen in) de planning 
• maakt op overtuigende wijze de transfer 
naar vergelijkbare lessituaties  

Opmerkingen: 
 

 
Om de PVB 3.1  Geven van trainingen (praktijkbeoordeling)  te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen: 
1. Voor alle 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: 
De rechterkolom ‘opmerkingen’ moet consequent worden gebruikt om de score te onderbouwen. Indien bepaalde 
onderdelen als onvoldoende zijn beoordeeld, moet er sprake zijn van een degelijke onderbouwing in de rechterkolom. 
 

Eindbeoordeling examen: 
 
 
 
 

 

 
Datum:  
 
 
Naam PVB beoordelaar 1: 
 
 
 
 
 

Handtekening PVB beoordelaar 1: 

Naam PVB beoordelaar 2: 
 
 
 
 
 

Handtekening PVB beoordelaar 2: 

Naam PVB beoordelaar 3: 
 
 
 
 
 

Handtekening PVB beoordelaar 3: 

 
Akkoord toetsingscommissie:  
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PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) 

Inleiding  
 
Om het door de Taekwondo Bond Nederland en de NOC*NSF erkende diploma taekwondo trainer-coach 3 te behalen, 
moet je drie kerntaken op niveau 3 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 3.2, het coachen bij wedstrijden. Met deze PVB toon je aan dat je:  
• Sporters kunt begeleiden bij een wedstrijd; 
• Een wedstrijd kunt voorbereiden; 
• Aanwijzingen kunt geven; 
• Formaliteiten kunt afhandelen.  

2. Opdracht   
 
De algemene opdracht voor deze PVB is: ‘Coach bij een wedstrijd’. Deze opdracht voer je uit aan de hand van een 
aantal deelopdrachten.  
 
Deze deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:  
• 3.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden; 
• 3.2.2 Bereidt wedstrijden voor; 
• 3.2.3 Geeft aanwijzingen; 
• 3.2.4 Handelt formaliteiten af. 

3. Eisen voor toelating PVB  
 
Je kan je portfolio ter beoordeling aanbieden als je voldoet aan de volgende eisen:  
• je bent minstens 18 jaar oud; 
• je bent lid van de Taekwondo Bond Nederland; 
• je beschikt over minimaal 1e geup; 
• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift (minimaal 1F); 
• je beschikt over een afgeronde vooropleiding VMBO-k of hoger of een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO of 

een nader bij ministeriele regeling aangewezen diploma of bewijsstuk; mocht je niet beschikken over de juiste 
vooropleidingseisen, dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de toetsingscommissie 

• je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht op de lesdagen (zie OER); 
• je hebt voldaan aan de financiële verplichtingen die voortvloeien uit deelname aan de opleiding/PVB. 

. 

4. Onderdelen PVB  
De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een beoordeling van het portfolio door 
de PVB-beoordelaar.  
De beoordelingscriteria staan in het beoordelingsprotocol van PVB 3.2.  

5. Afnamecondities  
Je coacht tenminste twee sporters voor, tijdens en na een wedstrijd. De wedstrijd wordt georganiseerd door een 
geleding van de bond en komt bij voorkeur voor op de regionale of nationale kalender.  
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6. Richtlijnen  
 
6.1 Informatie 
Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie taekwondo trainer-coach 3 en het 
Toetsreglement sport. Deze documenten zijn te vinden op www.taekwondobond.nl. 
 
6.2 Inschrijvingsprocedure 
Je schrijft je in voor de PVB door het portfolio naar de opleidingscoördinator te versturen. De toetsingscommissie 
bevestigt schriftelijk de ontvangst van het portfolio en bevestigt daarmee de inschrijving voor de PVB. 
 
6.3 Voorbereiding kandidaat 
Voor de portfoliobeoordeling wordt geen voorbereiding van je verwacht. 
 
6.4 PVB-beoordelaar 
De PVB wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de 
toetsingscommissie van de Taekwondo Bond Nederland.  
 
6.5 Beoordelingen 
De beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol.  
 
6.6 Normering 
Het portfolio is voldoende als op alle onderdelen van het protocol een voldoende (minimaal score 3 op een schaal van 5)  
is gescoord.  
 
6.7 Uitslag 
De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 20 werkdagen na de dag van de bevestiging van de 
inschrijving van de PVB. 
 
6.8 Herkansing  
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PVB is maximaal 
één. In totaal heb je dus twee kansen om PVB 3.2 te halen.  
Indien je ook de herkansing met een onvoldoende afsluit wordt in overleg met de leercoach en de opleidingscoördinator 
het eventueel te volgen traject besproken en vastgelegd. Aan dit traject zijn extra voorwaarden en kosten verbonden. 
Zie OER.  
 
6.9 Bezwaar of beroep  
Je kunt bij de toetsingscommissie 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 toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over 
fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat 
in het Toetsreglement sport.  
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Protocol PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden – portfoliobeoordeling 
 

 Naam deelnemer: 
 

Datum: 

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

Naam PVB beoordelaar 1: 

 Bijzonderheden: 
 
 
 
 

Naam PVB beoordelaar 2: 

 Beoordeling: 
1. Begeleiden 1 2 3 4 5  
 De student: 

• stemt coaching en begeleiding optimaal af op de 
ontwikkeling, ambitie, fysiek en sociaal welzijn en de 
belevingswereld van de deelnemers 
• enthousiasmeert en motiveer de deelnemers. 
• zorgt voor een sociaal veilige, prettige sfeer. 
• vervult een voorbeeldfunctie 
• beloont: sportief, gewenst gedrag en begrenst: 
onsportief, ongewenst gedrag 
• anticipeert op ongewenst gedrag en grijpt indien nodig 
in 

Opmerkingen: 
 

2 Aandacht en begrip tonen 1 2 3 4 5  
 De student: 

• toont belangstelling, begrip en respect voor de waarden 
en normen van de deelnemers 
• ondersteunt de deelnemers positief (fysiek, 
psychosociaal) 
• handelt zodanig dat er sprake is van wederzijds 
vertrouwen 

Opmerkingen: 
 

3. Met druk en tegenslag omgaan 1 2 3 4 5  
 De student: 

• blijft doelgericht presteren in onvoorziene situaties en 
bij tegenslag 
 
 

Opmerkingen: 
 

4.  Vakdeskundigheid toepassen 1 1 2 3 4 5  
 De student: 

• coacht en begeleidt de deelnemers voor, tijdens en na 
de taekwondo-activiteiten op technisch en/of tactisch 
en/of motorisch en/of psychosociaal gebied 
• signaleert en interpreteert (motorisch)gedrag en speelt 
hier indien nodig op in 
• stimuleert, coacht tot betere prestaties 
• beantwoordt vragen, geeft feedback en advies en 
informatie op technisch en/of tactisch en/of motorisch 
en/of psychosociaal gebied 

Opmerkingen: 
 

 Beoordeling van de verantwoording  
5.  Vakdeskundigheid toepassen 2 1 2 3 4 5  
 De student: 

• verantwoordt helder en overtuigend gemaakte keuzes 
op het gebied van coaching en begeleiding 
• verantwoordt helder en overtuigend (aanpassingen in) 
de planning op het gebied van coaching en begeleiding 
• maakt op overtuigende wijze de transfer naar 
vergelijkbare beroepssituaties  

Opmerkingen: 
 

 
Om de PVB 3.2: ‘Coachen bij wedstrijden’ te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen: 
1. Voor alle 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 
De rechterkolom ‘opmerkingen’ moet consequent worden gebruikt om de score te onderbouwen. Indien bepaalde 
onderdelen als onvoldoende zijn beoordeeld, moet er sprake zijn van een degelijke onderbouwing in de rechterkolom. 
 

Eindbeoordeling examen: 
 
 
 
 

 

 
Datum:  
 
 
Handtekening PVB beoordelaar 1: 
 
 
 
 

Handtekening PVB beoordelaar 2: 

 
 

Akkoord toetsingscommissie:  
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PVB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen  

Inleiding  
Om het door de Taekwondo Bond Nederland en NOC*NSF erkende diploma taekwondo trainer-coach 3 te behalen, moet je 
drie kerntaken op niveau 3 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 3.5, het afnemen van vaardigheidstoetsen. Met deze PVB toon je aan dat je:  
• Sporters bij vaardigheidstoetsen kunt begeleiden; 
• Afnamen van vaardigheidstoetsen kunt voorbereiden; 
• Vaardigheidsniveau van sporters kunt beoordelen.  

2. Opdracht 
De algemene opdracht voor deze PVB is: ‘Neem een vaardigheidstoets af’. Deze opdracht voer je uit aan de hand van een 
aantal deelopdrachten.  
 
Deze deelopdrachten hebben betrekking op de werkprocessen: 
• 3.5.1 Begeleidt sporters bij vaardigheidstoetsen;  
• 3.5.2 Bereidt afname van vaardigheidstoetsen voor;  
• 3.5.3 Beoordeelt vaardigheidsniveau sporters.  

3. Eisen voor toelating PVB  
Je kan je portfolio ter beoordeling aanbieden als je voldoet aan de volgende eisen:  
• je bent minstens 18 jaar oud; 
• je bent lid van de Taekwondo Bond Nederland; 
• je beschikt over minimaal 1e geup; 
• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift (minimaal 1F); 
• je beschikt over een afgeronde vooropleiding VMBO-k of hoger of een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO of een 

nader bij ministeriele regeling aangewezen diploma of bewijsstuk; mocht je niet beschikken over de juiste 
vooropleidingseisen, dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de toetsingscommissie 

• je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht op de lesdagen (zie OER); 
• je hebt voldaan aan de financiële verplichtingen die voortvloeien uit deelname aan de opleiding/PVB. 

4. Onderdelen PVB  
De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een beoordeling van het portfolio door de 
PVB-beoordelaar.  
 
De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB 3.5.  

5. Afnamecondities  
Je neemt een vaardigheidstoets af op geup niveau bij een groep van ten minste 5 sporters die toe zijn aan het volgende geup 
examen. De groep bestaat uit taekwondoka’s met een graduatie tussen 9e geup (gele slip) en 1e geup (zwarte slip). 
Je hebt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de groep aan deze criteria voldoet. De omstandigheden zijn geschikt om 
effectief en veilig te kunnen toetsen.  

6. Richtlijnen  
 
6.1 Informatie 
Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie taekwondo trainer-coach 3 en het 
Toetsreglement sport. Deze documenten zijn te vinden op www.taekwondobond.nl. 
 
6.2 Inschrijvingsprocedure 
Je schrijft je in voor de PVB door het portfolio naar de opleidingscoördinator te versturen. De toetsingscommissie bevestigt 
schriftelijk de ontvangst van het portfolio en bevestigt daarmee de inschrijving voor de PVB. 
 
6.3 Voorbereiding kandidaat 
Voor de portfoliobeoordeling wordt geen voorbereiding van je verwacht. 
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6.4 PVB-beoordelaar 
De PVB wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de toetsingscommissie 
van de Taekwondo Bond Nederland.  
 
6.5 Beoordelingen 
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 
Het portfolio is voldoende als op alle onderdelen van het protocol een voldoende (minimaal score 3 op een schaal van 5)  is 
gescoord.  
 
6.7 Uitslag 
De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 20 werkdagen na de dag van bevestiging van de inschrijving 
van de PVB. 
 
6.8 Herkansing  
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PVB is maximaal één. In 
totaal heb je dus twee kansen om PVB 3.5 te halen.  
Indien je ook de herkansing met een onvoldoende afsluit wordt in overleg met de leercoach en de opleidingscoördinator het 
eventueel te volgen traject besproken en vastgelegd. Aan dit traject zijn extra voorwaarden en kosten verbonden. Zie OER.  
 
6.9 Bezwaar of beroep  
Je kunt bij de toetsingscommissie 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 toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun 
je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het 
Toetsreglement sport.  
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Protocol PVB 3.5 Afnemen van vaardigheidstoetsen - portfoliobeoordeling 
 

 Naam deelnemer: 
 
 
 
 

Datum: 

 Gewenst resultaat: 
Het vaardigheidsniveau van de taekwondodeelnemers bij 
het gup examen is juist beoordeeld. 

Naam PVB beoordelaar 1: 
 
 
 
 

 Bijzonderheden: 
 
 
 
 

Naam PVB beoordelaar 2: 

 Beoordeling: 
1. Formuleren en rapporteren 1 2 3 4 5  
 De student: 

• registreert resultaten met betrekking tot het 
vaardigheidsniveau van de deelnemers nauwkeurig, 
volledig en volgens de werkwijze van de taekwondoclub.  

Opmerkingen: 
 
 
 
 
 

2 Instructies en procedures opvolgen 1 2 3 4 5  
 De student: 

• toont in het verslag aan hulpmiddelen (observaties, 
gesprekken, testen/metingen) juist gebruikt te hebben ter 
beoordeling van het 
vaardigheidsniveau van de deelnemers 
• oordeelt zorgvuldig en onbevooroordeeld over het 
niveau van de deelnemers 

Opmerkingen: 
 

3. Vakdeskundigheid toepassen 1 2 3 4 5  
 De student: 

• verzamelt voldoende relevante gegevens over het 
vaardigheidsniveau van de deelnemers 
• beoordeelt het vaardigheidsniveau van de deelnemers 
correct 
• voert indien nodig, op professionele wijze overleg met 
betrokkenen over het vaardigheidsniveau van de 
deelnemers 

Opmerkingen: 
 

 
Om PVB 3.5 ‘Afnemen van vaardigheidstoetsen’ te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eis: 
1. Voor alle 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:  
De rechterkolom ‘opmerkingen’ moet consequent worden gebruikt 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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Eindbeoordeling examen: 
 
 
 
 

 

 
Datum:  
 
 
 
 
Naam PVB beoordelaar 1: 
 
 
 
 

Handtekening PVB beoordelaar 1: 

Naam PVB beoordelaar 2: 
 
 
 
 

Handtekening PVB beoordelaar 2: 

 
Akkoord toetsingscommissie:  
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