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BESCHRIJVINGEN PROEVEN VAN BEKWAAMHEID 
 
Proeve van bekwaamheid 3.1 
 
1. Opdracht 
De opdracht bij de PVB 3.1 bestaat uit het maken van een jaarplan en hieruit afgeleid een 
les- of trainingsvoorbereiding, het geven en evalueren van een les of training waarbij tevens 
zichtbaar wordt hoe de kandidaat triatleten stimuleert t.a.v. hun sportieve ontwikkeling. Het 
jaarplan (opgenomen in portfolio) en de les- of trainingsvoorbereiding worden als producten 
beoordeeld. In het planningsinterview voorafgaand aan de les of training wordt ingegaan op 
de voorbereiding in relatie tot het jaarplan. In het reflectie-interview evalueert de kandidaat 
de les/training en wordt nagegaan welke overwegingen ten grondslag liggen aan het gedrag 
van de kandidaat. 
 
2. Doelstellingen 
Beoordeling van de beheersing van de volgende competenties en criteria: 
 De triathlontrainer 3 is in staat op een adequate, respectvolle en verantwoorde wijze 

sporters te begeleiden bij hun sportbeoefening. 
 De triathlontrainer 3 is in staat op adequate wijze een jaarplan op te stellen, op basis 

daarvan een les of training samen te stellen en die op verantwoorde wijze te geven. 
 De triathlontrainer 3 richt de les/training op concrete doelen. 
 De triathlontrainer 3 is in staat rekening te houden met een analyse van de beginsituatie. 
 De triathlontrainer 3 is in staat zijn begeleiding en trainingen vorm te geven op een wijze 

die aansluit bij de belevingswereld en motieven van de triatleten. 
 De triathlontrainer 3 baseert zijn begeleiding op vertrouwen in de sporters. 
 De triathlontrainer communiceert op adequate wijze met de sporters. 
 De triathlontrainer 3 zorgt voor een in mentaal en fysiek veilige les/training. 
 
De leer- en burgerschapscompetenties worden tijdens de PVB 3.1 mede getoetst (zie het 
Toetsplan voor de beheersingscriteria) 
 
3. Onderdelen 
De PVB bestaat uit de volgende onderdelen: 
Een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling, bestaande uit een planningsinterview 
(max. 30 minuten), een praktijkgedeelte (verzorgen van een les/training, minimaal 45, 
maximaal 60 minuten) en reflectie-interview (max. 15 minuten).  
 
4. Testlocatie 
De Praktijkbeoordeling wordt afgenomen in de vooraf bepaalde discipline(s) tijdens een 
georganiseerde les/training, op/in de accommodatie van de vereniging of een nader te 
bepalen (geschikte) trainingslocatie. Het reflectie-interview vindt aansluitend daarop plaats in 
een daarvoor geschikte ruimte. 
 
5. Deelnamecondities 
 De kandidaat is minimaal 18 jaar oud. 
 Portfolio en les/trainingsvoorbereiding zijn minimaal een week voor de datum van 

afname van de PVB in het bezit van de PVB-beoordelaar. 
 
6. Afnamecondities 
De kandidaat geeft een complete les/training van minimaal 45 en maximaal  60 minuten 
(warming up – kern – cooling down), in een zelf te bepalen triathlondiscipline, aan een groep 
van tenminste zes sporters op club/verenigingsniveau (volwassenen en/of jeugd). Het is de 
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verantwoordelijkheid van de cursist om er voor te zorgen dat de groep sporters voldoet aan 
bovenstaande eisen.  
 
 
 
7. Hulpmiddelen  
De kandidaat beschikt over de door hemzelf opgestelde les-/trainingsvoorbereiding. 
 
 
8. Taken PVB-beoordelaar 
 Beoordeelt de producten (jaarplan en les- of trainingsvoorbereiding). 
 Houdt een planningsinterview. 
 Observeert en beoordeelt de training. 
 Houdt een reflectie-interview. 
 Bepaalt het (voorlopige) resultaat. 
 
 
9. Richtlijnen 
Informatieverstrekking 
De kandidaat beschikt over de beschrijving van de PVB op het moment van aanvraag van 
de PVB. De kandidaat kan zich inschrijven voor de PVB na vooroverleg met zijn 
praktijkbegeleider en instemming van zijn leercoach. Inschrijving geschiedt schriftelijk of per 
mail bij het bondsbureau van de NTB. Bij de inschrijving dient het portfolio te worden 
overlegd. De kandidaat ontvangt zo spoedig mogelijk na aanvraag doch uiterlijk twee weken 
voor de afname van  de PVB een bevestiging van de PVB. In de bevestiging zijn de datum, 
tijd, plaats en accommodatie van de PVB en naam, telefoonnummer en e-mailadres van de 
PVB-beoordelaar opgenomen. 
 
Voorbereiding kandidaat 
De kandidaat zorgt ervoor dat de betreffende les- of trainingsvoorbereiding uiterlijk 1 week 
voor de afname in het bezit is van de PVB-beoordelaar.  
 
Beoordeling 
 Beoordeling producten: de beoordeling heeft betrekking op de door de kandidaat 

aangeboden producten (portfolio en les/trainingsvoorbereiding).  
 Beoordeling van het planningsinterview: de beoordeling is vooral gericht op de relatie 

tussen het jaarplan en de les- of trainingsvoorbereiding.   
 Beoordeling van het proces: de beoordeling heeft betrekking op de waarneming van de 

door de kandidaat gegeven les of training. 
 Beoordeling van het reflectie-interview: de beoordeling heeft betrekking op de verklaring 

van de kandidaat omtrent zijn eigen gedrag.  
 
De toetsingscommissie maakt in beginsel direct na het afnemen van de PVB maar uiterlijk 
binnen twee weken na afname van de PVB de uitslag schriftelijk bekend aan de kandidaat. 
 
Normering 
Om te slagen moeten de portfoliobeoordeling en de praktijkbeoordeling voldoende zijn. Het 
portfolio is voldoende als op alle afzonderlijke beoordelingscriteria 'voldoende’  is gescoord. 
De praktijk is voldoende als op alle beoordelingscriteria ‘voldoende’ is gescoord. Wanneer 
één van de onderdelen niet voldoende is dan moet de volledige PVB opnieuw afgelegd 
worden (herkansing). 
 
Deze  richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor 
de PVB is maximaal twee. In totaal heeft een cursist dus drie kansen om PVB 3.1 te halen. 
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Hierbij geldt dat er niet langer dan een jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en de 
laatste herkansing.  
 
Bezwaar of beroep  
De cursist kan 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 beroep worden aangetekend bij de Commissie van 
Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement NTB.  
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Proeve van bekwaamheid 3.2 
 
1. Opdracht 
De opdracht bij de PVB 3.2 bestaat uit het coachen van triatleten tijdens wedstrijden waarbij 
tevens zichtbaar wordt hoe de kandidaat triatleten stimuleert t.a.v. hun sportieve 
ontwikkeling. De rapportages omtrent uitgevoerde opdrachten m.b.t. coachen in het portfolio 
worden als producten beoordeeld. In het reflectie-interview wordt de coaching met de 
kandidaat geëvalueerd en wordt nagegaan welke overwegingen ten grondslag liggen aan 
het gedrag van de kandidaat. 
 
2. Doelstellingen 
Beoordeling van de beheersing van de volgende competenties en criteria: 
 De triathlontrainer 3 is in staat op een adequate, respectvolle en verantwoorde wijze 

sporters te coachen en te begeleiden bij hun sportbeoefening. 
 De triathlontrainer 3 is in staat daarbij op adequate wijze rekening te houden met de 

verschillende prestatiebepalende factoren. 
 De triathlontrainer 3 houdt bij het coachen op respectvolle wijze rekening met de 

sporters, tegenstanders, juryleden en overige betrokkenen. 
 De triathlontrainer 3 is in staat op adequate wijze te communiceren over 

wedstrijdvoorbereiding, -verloop en -resultaat. 
 De triathlontrainer 3 houdt bij het coachen rekening met aspecten van mentale en 

fysieke veiligheid. 
 
De leer- en burgerschapscompetenties worden tijdens de PVB 3.2. mede getoetst (zie het 
Toetsplan voor de beheersingscriteria). 
 
3. Onderdelen 
De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. 
 
4. Testlocatie 
Niet van toepassing. 
 
5. Deelnamecondities 
 De kandidaat is minimaal 18 jaar oud. 
 Portfolio is minimaal een week voor de datum van afname/beoordeling van de PVB in 

het bezit van de PVB-beoordelaar. 
 
6. Afnamecondities 
De atleten die begeleid worden functioneren minimaal op clubniveau, zijn al minstens twee 
maanden meetrainend lid van de vereniging en nemen deel aan een evenement dat is 
opgenomen op de officiële wedstrijdkalender van de Nederlandse Triathlon Bond.  
 
7. Hulpmiddelen 
Niet van toepassing. 
 
8. Taken PVB-beoordelaar 
 Beoordeelt de producten. 
 Houdt een reflectie-interview. 
 Bepaalt het (voorlopige) resultaat. 
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9. Richtlijnen 
Informatieverstrekking 
De kandidaat beschikt over de beschrijving van de PVB op het moment van aanvraag van 
de PVB. De kandidaat kan zich inschrijven voor de PVB na vooroverleg met zijn 
praktijkbegeleider en instemming van zijn leercoach. Inschrijving geschiedt schriftelijk of per 
mail bij het bondsbureau van de NTB. Bij de inschrijving dient het portfolio te worden 
overlegd. De kandidaat ontvangt zo spoedig mogelijk na aanvraag doch uiterlijk twee weken 
voor de afname van de PVB een bevestiging van de PVB. In de bevestiging zijn de datum, 
tijd, plaats en accommodatie van de PVB en naam, telefoonnummer en e-mailadres van de 
PVB-beoordelaar opgenomen. 
 
Voorbereiding kandidaat 
De kandidaat zorgt ervoor dat het portfolio uiterlijk 1 week voor de afname in het bezit is van 
de PVB-beoordelaar. 
 
Beoordeling 
 Beoordeling producten: de beoordeling heeft betrekking op de door de kandidaat 

aangeboden producten (de onderdelen inzake het coachen in portfolio). 
 
De toetsingscommissie maakt in beginsel direct na het afnemen van de PVB maar uiterlijk 
binnen twee weken na afname van de PVB de uitslag schriftelijk bekend aan de kandidaat. 
 
Normering 
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op 
alle afzonderlijke beoordelingscriteria 'voldoende’  is gescoord. Wanneer één van de criteria 
niet voldoende is dan moet de volledige PVB opnieuw afgelegd worden (herkansing). 
 
Deze  richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor 
de PVB is maximaal twee. In totaal heeft een cursist dus drie kansen om PVB 3.1 te halen. 
Hierbij geldt dat er niet langer dan een jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en de 
laatste herkansing.  
 
Bezwaar of beroep  
De cursist kan 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 beroep worden aangetekend bij de Commissie van 
Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement NTB.  
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Proeve van bekwaamheid 3.3 
 
1. Opdracht 
De opdracht bij de PVB 3.3 bestaat uit het organiseren van één of meer triathlonactiviteiten 
waarbij tevens zichtbaar wordt hoe de kandidaat anderen betrekt bij de organisatie en of/hoe 
hij adequate logistieke voorbereidingen treft. De voorbereiding van de organisatie van de 
activiteit(en) wordt als product beoordeeld (opgenomen in portfolio).  
 
2. Doelstellingen 
Beoordeling van de beheersing van de volgende competenties en criteria: 
 De triathlontrainer 3 is in staat leiding te geven aan de voorbereiding, uitvoering en 

evaluatie van een triathlonactiviteit. 
 De triathlontrainer 3 kiest activiteiten die gericht zijn op het versterken van het 

verenigingsaanbod. 
 De triathlontrainer 3 is in staat zorg te dragen voor voldoende draagvlak voor de te 

organiseren activiteit bij de vereniging. 
 De triathlontrainer 3 zorgt er voor dat de randvoorwaarden tijdig bekend zijn. 
 De triathlontrainer 3 zorgt er voor dat de juiste materialen tijdig beschikbaar zijn. 
 De triathlontrainer 3 neemt suggesties van anderen in overweging. 
 
De leer- en burgerschapscompetenties worden tijdens de PVB 3.3 mede getoetst (zie het 
Toetsplan voor de beheersingscriteria). 
 
3. Onderdelen 
De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. 
 
4. Testlocatie 
Niet van toepassing. 
 
5. Deelnamecondities 
 De kandidaat is minimaal 18 jaar oud. 
 Het portfolio is minimaal een week voor de datum van afname/beoordeling van de PVB 

in het bezit van de PVB-beoordelaar. 
 
6. Afnamecondities 
De te organiseren activiteit heeft toevoegde waarde op en valt niet binnen het reguliere 
trainingsaanbod van de vereniging en wordt georganiseerd voor minimaal 8 personen. 
Voorbeelden kunnen zijn: clinics, trainingsweekenden, alternatieve trainingsvormen/-
locaties, ledenwerfactiviteiten of (laagdrempelige) evenementen.  
 
7. Hulpmiddelen 
Niet van toepassing. 
 
8. Taken PVB-beoordelaar 
 Beoordeelt de producten  
 Bepaalt het (voorlopige) resultaat. 
 
9. Richtlijnen 
Informatieverstrekking 
De kandidaat beschikt over de beschrijving van de PVB op het moment van aanvraag van 
de PVB. De kandidaat kan zich inschrijven voor de PVB na vooroverleg met zijn 
praktijkbegeleider en instemming van zijn leercoach. Inschrijving geschiedt schriftelijk of per 
mail bij het bondsbureau van de NTB. Bij de inschrijving dient het portfolio te worden 
overlegd. De kandidaat ontvangt zo spoedig mogelijk na aanvraag doch uiterlijk twee weken 
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voor de afname van  de PVB een bevestiging van de PVB. In de bevestiging zijn de datum, 
tijd, plaats en accommodatie van de PVB en naam, telefoonnummer en e-mailadres van de 
PVB-beoordelaar opgenomen. 
 
Voorbereiding kandidaat 
De kandidaat zorgt er voor dat de betreffende producten uiterlijk 1 week voor de beoordeling 
in het bezit zijn van de PVB-beoordelaar. 
 
Beoordeling 
 Beoordeling producten: de beoordeling heeft betrekking op de door de kandidaat 

aangeboden producten  
 
De toetsingscommissie maakt in beginsel direct na het afnemen van de PVB maar uiterlijk 
binnen twee weken na afname van de PVB de uitslag schriftelijk bekend aan de kandidaat. 
 
Normering 
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op 
alle afzonderlijke beoordelingscriteria 'voldoende’  is gescoord. Wanneer één van de criteria 
niet voldoende is dan moet de volledige PVB opnieuw afgelegd worden (herkansing). 
 
Deze  richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor 
de PVB is maximaal twee. In totaal heeft een cursist dus drie kansen om PVB 3.1 te halen. 
Hierbij geldt dat er niet langer dan een jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en de 
laatste herkansing.  
 
Bezwaar of beroep  
De cursist kan 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 beroep worden aangetekend bij de Commissie van 
Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement NTB.  
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Proeve van bekwaamheid 3.4 
 
1. Opdracht 
De opdracht bij de PVB 3.4 bestaat uit het aansturen van triathlontechnisch kader bij 
trainings- of andere activiteiten. Deze PVB wordt beoordeeld door middel van een 
portfoliobeoordeling. 
 
2. Doelstellingen 
Beoordeling van de beheersing van de volgende competenties en criteria: 
 De triathlontrainer 3 is in staat triathlontechnisch kader op passende wijze aan te sturen 

en te begeleiden. 
 De triathlontrainer 3 levert een bijdrage aan de aanwezigheid van een passend intern en 

extern netwerk. 
 De triathlontrainer 3 geeft daarbij adequate aanwijzingen voor de ontwikkeling van 

triathlontechnisch kader op niveau 1 en 2. 
 De triathlontrainer 3 ziet er op toe dat opdrachten en aanwijzingen worden uitgevoerd. 
 
De leer- en burgerschapscompetenties worden tijdens de PVB 3.4 mede getoetst (zie het 
Toetsplan voor de beheersingscriteria). 
 
3. Onderdelen 
De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling.  
 
4. Testlocatie 
Niet van toepassing. 
 
5. Deelnamecondities 
 De kandidaat is minimaal 18 jaar oud. 
 Het portfolio is minimaal een week voor de datum van afname/beoordeling van de PVB 

in het bezit van de PVB-beoordelaar. 
 
6. Afnameconditities 
Begeleiding van een beginnende triathlontrainer op niveau 1 of 2, bij minimaal 4 trainingen 
van minimaal 60 minuten, in minimaal 2 verschillende triathlondisciplines.   
 
7. Hulpmiddelen  
Niet van toepassing. 
 
8. Taken PVB-beoordelaar 
 Beoordeelt de producten  
 Bepaalt het (voorlopige) resultaat. 
 
9. Richtlijnen 
Informatieverstrekking 
De kandidaat beschikt over de beschrijving van de PVB op het moment van aanvraag van 
de PVB. De kandidaat kan zich inschrijven voor de PVB na vooroverleg met zijn 
praktijkbegeleider en instemming van zijn leercoach. Inschrijving geschiedt schriftelijk of per 
mail bij het bondsbureau van de NTB. Bij de inschrijving dient het portfolio te worden 
overlegd. De kandidaat ontvangt zo spoedig mogelijk na aanvraag doch uiterlijk twee weken 
voor de afname van  de PVB een bevestiging van de PVB. In de bevestiging zijn de datum, 
tijd, plaats en accommodatie van de PVB en naam, telefoonnummer en e-mailadres van de 
PVB-beoordelaar opgenomen. 
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Voorbereiding kandidaat 
De kandidaat zorgt er voor dat het portfolio uiterlijk 1 week voor de beoordeling in het bezit is 
van de PVB-beoordelaar. 
 
Beoordeling 
 Beoordeling producten: de beoordeling heeft betrekking op de door de kandidaat 

aangeboden producten. 
 
De toetsingscommissie maakt in beginsel direct na het afnemen van de PVB maar uiterlijk 
binnen twee weken na afname van de PVB de uitslag schriftelijk bekend aan de kandidaat. 
 
Normering 
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op 
alle afzonderlijke beoordelingscriteria 'voldoende’  is gescoord. Wanneer één van de criteria 
niet voldoende is dan moet de volledige PVB opnieuw afgelegd worden (herkansing). 
 
Deze  richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor 
de PVB is maximaal twee. In totaal heeft een cursist dus drie kansen om PVB 3.1 te halen. 
Hierbij geldt dat er niet langer dan een jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en de 
laatste herkansing. 
 
Bezwaar of beroep  
De cursist kan 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 beroep worden aangetekend bij de Commissie van 
Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat in het Toetsreglement NTB.  


