Proeve van Bekwaamheid
Beoordelaar Waterhulpverlening

September 2018

Inleiding
Om het door Reddingsbrigade Nederland erkende diploma beoordelaar Waterhulpverlening te
behalen, moet je de kerntaak van deze kwalificatie op niveau 3 beheersen. Door met succes de
proeve van bekwaamheid (PvB) af te leggen, toon je aan dat je de kerntaak beheerst.
1
Doelstelling
Deze PvB heeft betrekking op de kerntaak waarnemen bij examens. Met deze PvB toon je aan dat je:
• afname van examens kunt voorbereiden;
• deelnemers bij examens kunt begeleiden;
• vaardigheidsniveau van deelnemers kunt beoordelen;
• de formaliteiten van examens kan afhandelen.
2
Opdracht
De algemene opdracht voor deze PvB is: ‘Neem waar bij een examen’. Deze opdracht voer je uit aan
de hand van vier deelopdrachten.
De vier deelopdrachten hebben betrekking op de werkprocessen:
1. Bereidt afname van de examens voor.
2. Begeleidt kandidaten bij examens.
3. Beoordeelt vaardigheidsniveau kandidaten.
4. Handelt formaliteiten af.
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 een bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten reddingsbrigade (vereniging);
• je bent minimaal in het bezit de kwalificatie Lifeguard van Reddingsbrigade Nederland1;
• je bent minimaal in het bezit de kwalificatie instructeur niveau 3 van Reddingsbrigade
Nederland2;
• je hebt een ondertekende inschrijving voor deze PvB.
4
Onderdelen PvB
De PvB bestaat uit een prestatiedossierbeoordeling en een praktijkbeoordeling.
Prestatiedossierbeoordeling
De prestatiedossierbeoordeling bestaat uit een beoordeling van het prestatiedossier door de PvBbeoordelaar.
•

Het prestatiedossier bevat tenminste drie BO - formulieren van het meelopen en onder
begeleiding afnemen van examens.
Het meelopen en onder begeleiding afnemen van examens dient bij minimaal twee verschillende
examen momenten te hebben plaatsgevonden. Aspirant beoordelaars maken geen deel uit van de
examencommissie en zijn niet bevoegd de examenformulieren te ondertekenen. De examens mogen
niet bij een eigen reddingsbrigade van de kandidaat plaatsvinden. Het betreffen hier complete
examens. De beoordelingen moeten door drie verschillende beoordelaars Waterhulpverlening worden
afgenomen. De BO-formulieren dienen minimaal als voldoende beoordeeld te zijn.

1 Met een geldige licentie
2 Met een geldige licentie
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Praktijkbeoordeling
De praktijk duurt maximaal 120 minuten en wordt afgerond met een reflectie-interview. Het reflectieinterview 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 of het prestatiedossier
als onvoldoende zijn beoordeeld, kunnen in het reflectie-interview worden omgebogen naar een
voldoende. Een reflectie-interview duurt maximaal 15 minuten.
De beoordelingscriteria staan in het protocol van PvB beoordelaar Waterhulpverlening.
5
Afnamecondities en locatie
Je neemt een examen waar bij een groep van tenminste vier deelnemers aan een kandidaat examen
van Reddingsbrigade Nederland.
De PvB wordt afgenomen op een locatie waar een door Reddingsbrigade Nederland georganiseerd
examen in de Waterhulpverlening-lijn wordt georganiseerd. Het reflectie-interview vindt plaats in een
daarvoor geschikte ruimte in dezelfde accommodatie.
6

Richtlijnen

6.1
Informatie
Informatie over de PvB staat in deze PvB-beschrijving, het toetsplan voor de kwalificatie beoordelaar
Waterhulpverlening en het Opleidings- en Examenreglement Hogere Bondsopleidingen. Deze
documenten zijn te vinden op
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/opleidingen/hogerebondsopleidingen/publicaties/.
6.2

Inschrijvingsprocedure
1. Je schrijft je in voor de PvB door het volledig ingevulde inschrijfformulier samen met het
(digitale) prestatiedossier op te sturen naar het Secretariaat van RN.
2. Het inschrijfformulier dient minimaal 6 weken voor de eerste PvB datum te zijn ingediend.
3. Op de dag van acceptatie geeft het secretariaat de inschrijving door aan het HBO-lid en de
administrateur van het rayon waarin de PvB-afname plaatsvindt.
4. Het secretariaat bevestigt schriftelijk aan jou de ontvangst en daarmee de inschrijving voor de
PvB.
5. Het HBO-lid van het rayon wijst een door Reddingsbrigade Nederland bevoegd verklaarde
PvB-beoordelaar toe. Het HBO-lid maakt dit schriftelijk aan jou bekend, het secretariaat
ontvangt hiervan een afschrift.
6. Jij verstuurt vervolgens 14 dagen voor de PvB-afname jouw prestatiedossier naar de
beoordelaar en hij bevestigt je dat hij jouw prestatiedossier heeft ontvangen.
7. De praktijkbeoordeling vindt alleen plaats als de beoordeling van het prestatiedossier
voldoende is.
8. Bij de inschrijving houd je rekening met artikel 6.5 uit het Opleidings- en Examenreglement
Hogere Bondsopleidingen.

6.3
Voorbereiding kandidaat
Voor de prestatiedossierbeoordeling wordt verder geen voorbereiding van je verwacht. Voor de
praktijkbeoordeling ben je verantwoordelijk voor deelnemers die voldoen aan het gestelde in de
afnamecondities.
Je bent 30 minuten voor aanvang van de PvB in het examenlocatie aanwezig.
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6.4
PvB-beoordelaar
De PvB wordt afgenomen door een door Reddingsbrigade Nederland bekwaam verklaarde PvBbeoordelaar, onder auspiciën van de examenvoorzitter. De PvB-beoordelaar wordt aangewezen door
de Centrale Examencommissie van Reddingsbrigade Nederland.
De beoordelaar komt zelfstandig en zonder overleg tot een oordeel.
6.5
Beoordelingen
De beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol
behorende bij deze PvB. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen.
Bij de beoordeling wordt door de PvB-beoordelaar een (korte) motivering gegeven
6.6
Normering
Om te slagen moeten de beoordeling van het prestatiedossier en de praktijkbeoordeling voldoende
zijn.
• Het prestatiedossier is voldoende als op alle beoordelingscriteria 'voldoende' is gescoord.
• De praktijk is voldoende als op alle beoordelingscriteria 'voldoende' is gescoord.
6.7
Uitslag
Binnen 30 minuten na afloop van de PvB-afname wordt de voorlopige uitslag door de PvBbeoordelaar vastgesteld en mondeling aan je medegedeeld. Je ontvangt vervolgens binnen 21 dagen
na afname van de PvB schriftelijk een formele bevestiging van de definitieve uitslag van het
secretariaat van Reddingsbrigade Nederland.
In het geval een prestatiedossier in eerste aanleg is afgewezen, dient de onafhankelijke PvBbeoordelaar tenminste drie dagen voor de PvB-afname de kandidaat op de hoogte te stellen of de
aanpassingen in het prestatiedossier voldoende zijn, en de PvB-afname doorgang kan vinden.
6.8
Herkansing
Het aantal herkansingen voor de PvB is maximaal twee keer. In totaal heb je dus drie kansen om de
PvB beoordelaar Waterhulpverlening te halen zoals genoemd in artikel 6.17 van het Opleidings- en
Examenreglement Hogere Bondsopleidingen.
6.9
Bezwaar of beroep
Je kunt bij de Centrale Examencommissie 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 Centrale Examencommissie of na een beslissing van de
Centrale Examencommissie over fraude kun je beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor
Organisatie en Opleidingszaken.
De procedure met betrekking tot het indienen van bezwaar en beroep staan in artikel 6.20 en artikel
6.21 van het Opleidings- en Examenreglement Hogere Bondsopleidingen beschreven.
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Beoordelingsprotocol PvB beoordelaar Waterhulpverlening
Kandidaatgegevens

Proeve van Bekwaamheid

Naam kandidaat

PvB

Beoordelaar Waterhulpverlening

SportlinkID

Protocolversie

01-09-2018

Lid van Brigade

Aanvraaggegevens

Beoordelaar

Datum inschrijving

PvB-beoordelaar

Datum en tijd praktijk
Altern. datum en tijd praktijk

PvB-locatie
Straat + nr.

Opmerkingen

Postcode en plaats

In te vullen door de beoordelaars
Beoordeling Prestatiedossier
Prestatiedossier

Voldoende / Onvoldoende

Beoordeling Praktijkbeoordeling
Praktijkbeoordeling

Voldoende / Onvoldoende

Reflectie-interview

Voldoende / Onvoldoende

Voorlopige uitslag PvB

Geslaagd/ niet geslaagd

Handtekening PvB-beoordelaar

In te vullen door het secretariaat
Secretariaat akkoord d.d.
Paraaf Secretariaat

Definitieve uitslag PvB

Bekend gemaakt d.d.
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Protocol PvB beoordelaar Waterhulpverlening – praktijkbeoordeling
Afnamecondities en voorbereiding kandidaat

□

□

Prestatiedossier op tijd ingeleverd

Eerste beoordeling

Tweede beoordeling

d.d.:

Prestatiedossier is compleet

Geef op de achterzijde een toelichting van de
beoordeling

Voldoende / Onvoldoende
d.d.:

Geef op de achterzijde een toelichting van de
beoordeling

Voldoende / Onvoldoende

V/O

Beoordelingscriteria

Bewijzen (of het weglaten daarvan)
waarop score is gebaseerd
Toelichting

Werkproces 1 Bereidt afname van examens voor
Het resultaat van het werkproces is:
• de afname van de examens is voorbereid.
1

Houdt zich op de hoogte van wijzigingen in regels en
reglementen

2

Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen

3

Richt de situatie zodanig in dat beoordeling mogelijk is

4

Legt vooraf de eisen en het verloop van het examen uit

5

Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de examenlocatie

6

Is ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig

7

Draagt voorgeschreven cq. aan de taak en
weersomstandigheden aangepast schoeisel en kleding

8

Gaat correct om met alle betrokkenen

9

Controleert omgeving, -materialen en overige relevante
zaken

Paraaf Kandidaat
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Werkproces 2. Begeleidt kandidaten bij examens
Het resultaat van het werkproces is:
• Efficiënte communicatie.
• De begeleiding doet recht aan de sportieve mogelijkheden en ambities van de kandidaten.
10
Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert kandidaten;
11

Bewaakt waarden en stelt normen;

12

Past de omgangsvormen en taalgebruik aan de
belevingswereld van de kandidaten aan;

13

Treedt op als een kandidaat zich onsportief gedraagt

14

Treedt op bij onveilige situaties

15

Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen

16

Houdt zich aan de beroepscode

17

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie

18

Houdt gepaste afstand;

19

Communiceert (non-)verbaal op passende wijze

20

Vertoont voorbeeldgedrag

Werkproces 3. Beoordeelt vaardigheidsniveau kandidaten
Het resultaat van het werkproces is:
• objectieve beoordeling
21
Beoordeelt aan de hand van de criteria van het examen;
22

Analyseert de resultaten van het examen en neemt op
basis hiervan adequate maatregelen;

23

Kent diploma al dan niet toe;

24

Licht de uitslag van het examen aan de kandidaat en
examencommissie toe;

25

Legt desgewenst en op geschikt moment de beoordeling/
beslissing uit;

Paraaf Kandidaat

PvB beoordelaar Waterhulpverlening

Paraaf PvB-beoordelaar

September 2018

Pagina | 7

Werkproces 4. Handelt formaliteiten af
Het resultaat van het werkproces is:
• Examen is correct afgehandeld.
26
Controleert of formulier juist is ingevuld
27

Plaatst handtekening onder volledig ingevuld formulier

28

Levert zo nodig een aanvullende verklaring

29

Rapporteert wangedrag

Toelichting op de beoordeling

Paraaf Kandidaat
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Gespreksleidraad reflectie-interview
Volgens de STARR-methode (Situatie - Taak - Actie - Resultaat - Reflectie) worden enkele van de
onderstaande thema's besproken. De beoordelaar laat zich bij de themakeuze leiden door het
beoordeelde examen. De bevindingen en beoordeling noteert hij op het Protocol - beoordeling
praktijk..
Thema’s

Aantekeningen

1. De voorbereiding van de examenafname

2. Communicatie met kandidaten

3. Begeleiding van kandidaten

4. Objectieve beoordeling

5. Correcte examenafhandeling

6. Onverwachte situaties
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