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Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid 
Algemene informatie 

Examenmatrijs code EM_AOG_VV16-PvB6_P3-K1_1 

Vaststellingsdatum 15-12-2015 

Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder 

Profiel en crebocode P3: Aankomend onderofficier 
Grondoptreden, niveau 3 

25418 

Kerntaak P3-K1: Geeft leiding 

Werkprocessen P3-K1-W1: Ontwikkelt een plan voor een teamopdracht en geeft dit 
uit 
P3-K1-W2: Stuurt het team aan 
P3-K1-W3: Evalueert de uitvoering van het plan met het team 

Examenvorm Praktijkexamen in de beroepspraktijk 

Examenduur Indicatie: 12 uur. Definitief te bepalen in overleg met het 
leerbedrijf. 
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P3-K1: Geeft leiding  

P3-K1-W1: Ontwikkelt een plan voor een teamopdracht en geeft dit 
uit 

Resultaat 

R1 Een voorlopig plan of besluit is correct geformuleerd en getoetst. 

R2 Een besluit is genomen en een correct bevel is opgesteld en uitgegeven (zo nodig in het 
Engels). 

Gedrag 

G1 Weegt de verschillende wijzen van optreden tegen elkaar af en kan zijn keuze zo nodig op 
verzoek onderbouwen. 

G2 Schrijft het bevel correct, samenhangend, to the point en in chronologische volgorde (incl. 
werkzaamheden, veiligheidsbepalingen, andere regelingen en personele en materiële 
middelen). 

G3 Formuleert mondeling to the point en in chronologische volgorde het voorlopige plan (zo 
nodig in het Engels). 

G4 Handelt conform de beroepsethiek en beroepshouding die passend is bij zijn rol/functie. 

G5 Houdt zich nauwgezet aan de ontvangen instructies en aan de voorgeschreven procedures bij 
het ontwikkelen van een plan voor een teamopdracht. 

G61 Neemt zelf het initiatief om concrete en heldere vragen te stellen ter verduidelijking van de 
opdracht als informatie ontbreekt of voor hem onduidelijk is.  

G72 Geeft met overtuiging eenduidige instructies over de uit te voeren opdracht c.q. geeft 
mondeling een bevel uit aan zijn team (zo nodig in het Engels). 

 

  

                                                            
1 G6 komt uit B1-K1. Wordt tijdens deze PvB geëxamineerd. 
2 G7 komt uit B1-K2. Wordt tijdens deze PvB geëxamineerd. 
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Vakkennis en vaardigheden 

V1 Kan het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming) toepassen. 

V2 Kan plannings- en besluitvormingsprocedures hanteren voor het uitvoeren van (militaire) 
opdrachten. 

V3 Heeft kennis van de commandovoeringprocedures. 

V4 Kan een waarschuwingsbevel uitgeven (zo nodig in het Engels). 

 

Taken in Proeve 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 
in examen 

R G V 

T1 De kandidaat analyseert de opdracht en 
brengt de risico’s in kaart. 

 1,5,6 1,2,3 1 

T2 De kandidaat maakt een voorlopig plan en 
legt dit voor aan zijn opdrachtgever. 

1 1,3,4,5,6 1,2,3 1 

T3 De kandidaat formuleert schriftelijk zijn 
bevel. 

2 2,5 2,3 1 

T4 De kandidaat geeft zijn bevel uit. 2 4,7 2,3,4 1 
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P3-K1: Geeft leiding  

P3-K1-W2: Stuurt het team aan 

Resultaat 

R1 De uitvoering van het plan en/of de reguliere werkzaamheden zijn bewaakt en zo nodig 
bijgesteld. 

R2 Controle heeft plaatsgevonden op de verzamelde hulpmiddelen en materialen. 

Gedrag 

G1 Geeft uit zichzelf zijn teamleden krachtige, eenduidige aanwijzingen en zet ze op tijd aan tot 
actie (zo nodig in het Engels). 

G2 Treedt kordaat op als zijn teamleden zijn aanwijzingen niet opvolgen (zo nodig in het 
Engels). 

G3 Controleert nauwkeurig de verzamelde materialen en hulpmiddelen en het gebruik hiervan. 

G4 Bewaakt continue de voortgang van het plan/de werkzaamheden in relatie tot de tijd. 

G5 Speelt indien nodig flexibel in op veranderende eisen en omstandigheden. 

G63 Houdt overzicht op de situatie, toont overwicht en geeft duidelijke aanwijzingen aan zijn 
teamleden, slachtoffer(s) en anderen (zo nodig in het Engels). 

G73 Neemt zonder uiterlijke twijfel beslissingen. 

G83 Geeft kordaat aanwijzingen op een manier dat mensen zijn aanwijzingen opvolgen (zo nodig 
in het Engels). 

G93 Neemt zelfstandig en op tijd de beslissingen die moeten leiden tot het handhaven in de 
operationele omgeving en weegt hierbij in korte tijd de verschillende scenario’s en risico’s 
af. 

G104 Geeft aanwijzingen op zo’n manier dat zijn teamleden zijn aanwijzingen opvolgen (zo nodig 
in het Engels). 

 

  

                                                            
3 G6 t/m G9 komen uit B1-K1. Worden tijdens deze PvB geëxamineerd. 
4 G10 komt uit B1-K2. Wordt tijdens deze PvB geëxamineerd. 
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Vakkennis en vaardigheden 

V1 Heeft kennis van het integriteitsbeleid. 

V2 Heeft kennis van groepsontwikkelingsfases in een praktijksituatie. 

V3 Kan groepsprocessen (o.a. strategieën voor omgaan met weerstand) observeren en 
beïnvloeden. 

V4 Kent de definitie leidinggeven uit de beleidsvisie onderofficier. 

  

Taken in Proeve 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 
in examen 

R G V 

T1  De kandidaat zorgt voor controle van alle 
te gebruiken materialen en 
hulpmiddelen en laat zich informeren 
over de status. 

2 1,2,3  2 

T2 De kandidaat bewaakt de uitvoering van 
het plan en stuurt zijn team aan. 

1 1,2,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4 2 
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P3-K1: Geeft leiding  

P3-K1-W3: Evalueert de uitvoering van het plan met het team 

Resultaat 

R1 Een overzicht van sterke punten en verbeterpunten van het groepsoptreden. 

R2 Een overzicht van sterke punten en verbeterpunten van het leidinggeven. 

Gedrag 

G1 Signaleert op tijd wanneer zijn teamleden het moeilijk hebben en reageert op gepaste wijze. 

G2 Geeft tijdens een evaluatie constant het goede voorbeeld (o.a. openstaan voor feedback). 

G3 Benoemt en bespreekt constructief sterke en zwakke punten van het groepsoptreden en van 
individuele teamleden. 

G4 Geeft duidelijk de gevolgen van bepaalde acties of van een passieve houding aan en geeft 
hanteerbare en begrijpelijke verbetersuggesties. 

G5 Beoordeelt zijn optreden als leidinggevende aan de hand van verbeterpunten en sterke 
punten en formuleert concrete, meetbare en haalbare verbeterdoelen. 

G65 Toont constructief belangstelling in de ervaringen en bijbehorende gevoelens van zijn 
teamleden. 

G75 Toont bezorgdheid over het fysieke en mentale welzijn van zijn teamleden en steunt hen bij 
het zoeken naar een oplossing (zo nodig bespreken in het Engels).  

 

Vakkennis en vaardigheden 

 Aan dit werkproces zijn geen vakkennis en vaardigheden toegewezen. 

  

                                                            
5 G6 en G7 komen uit B1-K1. Worden tijdens deze PvB geëxamineerd. 
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Taken in Proeve 

Taak Koppeling Opdrachtnummer 
in examen 

R G V 

T1  De kandidaat leidt de evaluatie met het team.  1,2,3,4,6,7  3 

T2  De kandidaat beoordeelt de uitkomst en het 
verloop van de opdracht. 

1,2 3,4  3 

T3 De kandidaat bespreekt de ervaringen, 
betrokkenheid of persoonlijke acties van zijn 
teamleden. 

1 1,2,3,4,6,7  3 

T4 De kandidaat reflecteert op zijn eigen 
optreden. 

2 5  3 

 


