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CONCEPT Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 
Algemene informatie 

Examenvorm Proeve van Bekwaamheid 

Examennaam en Examencode [Examennaam] [Examencode] 

Kwalificatiedossier en Cohort Veiligheid en Vakmanschap 2011 t/m 2015 

Kwalificatie en crebocode Aankomend medewerker grondoptreden, niveau 2 95081 

Kerntaak KT1: Voert militaire basisvaardigheden uit 

Werkprocessen 1.1: Bereidt een militaire opdracht voor 

1.2: Maakt zijn uitrusting bedrijfsgereed en onderhoudt deze 

1.4: Handhaaft zich in de operationele omgeving 

1.5: Neemt maatregelen tegen CBRN en TIM 

1.6: Neemt maatregelen tegen munitie, mijnen en IED’s 

1.7: Treedt op bij incidenten en calamiteiten 

1.8: Evalueert zijn optreden 
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KT1: Voert militaire basisvaardigheden uit 
1.1: Bereidt een militaire opdracht voor 

 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 1  

Bereidt een militaire opdracht voor 

Criterium 0 1 2 3 

Ontvangen van 
opdracht 

 De opdracht is met 
tegenspraak ontvangen. 

 De opdracht is zonder 
tegenspraak ontvangen. 

  

Reactie op 
controlevraag 

 

 Er is geen correct 
antwoord gegeven op een 
controlevraag. 

 Er is een correct antwoord 
gegeven op een 
controlevraag. 

  

Voorbereiden 
van opdracht 

 

  Er zijn geen 
aandachtspunten en/of 
werkwijze bepaald. 

  Er zijn aandachtspunten 
en een werkwijze bepaald. 

  

Communiceren   Er is niet of nauwelijks 
gecommuniceerd met 
teamleden en/of 
groepscommandant. 

 Er is gecommuniceerd met 
teamleden en/of 
groepscommandant. 

  

Verzamelen van 
middelen 

 

 De verzamelde 
middelen/materialen sluiten 
niet aan bij de opdracht. 

 De helft of minder dan de 
helft van de verzamelde 
middelen/materialen sluit aan 
bij de opdracht. 

 Meer dan de helft van de 
verzamelde 
middelen/materialen sluit aan 
bij de opdracht. 

 De verzamelde 
middelen/materialen sluiten aan 
bij de opdracht. 
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Beslissing 1.1 
 

Stap 1 

Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. 

Punten Cijfer Behaald 

0 1,0  

1 2,3  

2 3,6  

3 4,9  

4 6,2  

5 7,5  

6 8,8  

7 10,0  
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Stap 2 

Motiveer de beslissing.  

Onderbouw altijd het beoordelingsresultaat. 
Bij de onderbouwing kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel. 

 

 

 

 

 

Stap 3 

Zet uw handtekening. 

Beoordelaar 1 

 

 

 

Beoordelaar 2 
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KT1: Voert militaire basisvaardigheden uit 
1.2 Maakt zijn uitrusting bedrijfsgereed en onderhoudt deze 

 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 2 

Maakt zijn uitrusting bedrijfsgereed en onderhoudt deze 

Criterium 0 1 2 3 

Controleren en 
gebruiksgereed 
maken BGU1 

 

 Niet alle componenten 
zijn gecontroleerd op 
compleetheid. 

en  

Niet alle componenten zijn 
getest op inzetbaarheid. 

en 

De melding aan de 
groepscommandant is niet 
gegeven. 

 Alle componenten zijn 
gecontroleerd op 
compleetheid. 

en  

Niet alle componenten zijn 
getest op inzetbaarheid. 

en 

De melding aan de 
groepscommandant is niet 
gegeven. 

 Alle componenten zijn 
gecontroleerd op 
compleetheid. 

en  

Niet alle componenten zijn 
getest op inzetbaarheid. 

of 

De melding aan de 
groepscommandant is niet 
gegeven. 

 Alle componenten zijn 
gecontroleerd op compleetheid. 

en  

Alle componenten zijn getest op 
inzetbaarheid. 

en 

De melding aan de 
groepscommandant is gegeven. 

 

Controleren 
materialen / 
middelen 

 

 Niet alle materialen / 
middelen zijn gecontroleerd 
op compleetheid. 

en  

Niet alle materialen / 
middelen zijn getest op 
inzetbaarheid. 

en 

Er is geen melding aan de 

 Alle materialen / 
middelen zijn gecontroleerd 
op compleetheid. 

en  

De materialen / middelen 
zijn niet getest op 
inzetbaarheid. 

en 

Er is geen melding aan de 

 Alle materialen / 
middelen zijn gecontroleerd 
op compleetheid. 

en  

Alle materialen / middelen 
zijn niet getest op 
inzetbaarheid. 

of 

Er is geen melding aan de 

 Alle materialen / middelen zijn 
gecontroleerd op compleetheid. 

en  

Alle materialen / middelen zijn getest 
op inzetbaarheid. 

en 

Er is een melding aan de 
groepscommandant gegeven. 

                                                            
1 GVT, inclusief harnas, helm, CBRN tas cpl, veldfles en PIO schop. 
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groepscommandant 
gegeven. 

groepscommandant 
gegeven. 

groepscommandant gegeven. 

Onderhouden en 
controleren van 
BGU2 

 

 De BGU is niet of voor 
een klein deel in orde. 

en / of  

De melding is niet aan de 
groepscommandant 
gegeven. 

 De BGU is in orde. 

en 

De melding is aan de 
groepscommandant 
gegeven. 

  

 

  

                                                            
2 GVT, inclusief harnas, helm, CBRN tas cpl, veldfles en PIO schop. 
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Beslissing 1.2 
 

Stap 1 

Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. 

Punten Cijfer Behaald 

0 1,0  

1 2,3  

2 3,6  

3 4,9  

4 6,2  

5 7,5  

6 8,8  

7 10,0  
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Stap 2 

Motiveer de beslissing.  

Onderbouw altijd het beoordelingsresultaat. 
Bij de onderbouwing kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel. 

 

 

 

 

 

Stap 3 

Zet uw handtekening. 

Beoordelaar 1 

 

 

 

Beoordelaar 2 
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KT1: Voert militaire basisvaardigheden uit 
1.4 Handhaaft zich in de operationele omgeving 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 3 

Handhaaft zich in de operationele omgeving 

Criterium 0 1 2 3 

Gebruiken  arm- 
en handsignalen*  

 

 De helft of minder dan de 
helft van de ontvangen 
signalen is direct correct 
bevestigd. 

of 

De helft of minder dan de 
helft van de arm- en 
handsignalen is duidelijk en 
correct doorgegeven. 

of 

De helft of minder dan de 
helft van de arm- en 
handsignalen is correct 
uitgevoerd. 

 Meer dan de helft van de 
ontvangen signalen is direct 
correct bevestigd. 

en 

Meer dan de helft van de 
arm- en handsignalen is 
duidelijk en correct 
doorgegeven. 

en 

Meer dan de helft van de 
arm- en handsignalen is 
correct uitgevoerd. 

 Meer dan de helft van de 
ontvangen signalen is direct 
correct bevestigd. 

en 

Alle arm- en handsignalen is 
duidelijk en correct 
doorgegeven.  

en 

Alle arm- en handsignalen is 
correct uitgevoerd. 

 Alle ontvangen signalen zijn 
direct correct bevestigd. 

 

en  

 

Alle arm- en handsignalen is 
duidelijk en correct doorgegeven.  

en 

Alle arm- en handsignalen is 
correct uitgevoerd. 

 

Zorgen voor 
veiligheid 

 In de eigen sector is niet 
op de juiste wijze 
waargenomen. 

en 

De juiste afstand is niet 
aangehouden, afhankelijk 
van terrein / weer / 

 In de eigen sector is op 
de juiste wijze 
waargenomen. 

en 

De juiste afstand is niet 
aangehouden, afhankelijk 
van terrein / weer / 

 In de eigen sector is op de 
juiste wijze waargenomen. 

en 

De juiste afstand is niet 
aangehouden, afhankelijk van 
terrein / weer / opdracht. 

 In de eigen sector is op de 
juiste wijze waargenomen. 

en 

De juiste afstand is aangehouden, 
afhankelijk van terrein / weer / 
opdracht. 
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opdracht. 

en  

Er is géén zichtcontact 
gemaakt met het juiste 
groepslid. 

opdracht. 

en 

Er is géén zichtcontact 
gemaakt met het juiste 
groepslid. 

of 

Er is géén zichtcontact gemaakt 
met het juiste groepslid. 

en 

Er is regelmatig zichtcontact 
gemaakt met het juiste groepslid.  

Bouwen van 
onderkomen 

 Het onderkomen biedt 
geen of weinig bescherming 
tegen weersinvloeden. 

 Het onderkomen biedt 
veel bescherming tegen 
weersinvloeden. 

  

Betrekken 
onderkomen 

 Het onderkomen is niet 
volgens de procedure 
betrokken. 

 Het onderkomen is 
volgens de procedure 
betrokken. 

  

*cruciaal criterium 

 

Beslissing 1.4 
 
Stap 1 

Cruciaal criterium Behaald in kolom 1 of hoger 

Gebruiken  arm- 
en handsignalen 

 Ja  Nee 
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Zijn alle cruciale criteria behaald? 

 Ja Ga door naar stap 2 

 Nee Onvoldoende 

 

Stap 2 

Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. 

Punten Cijfer Behaald 

0 1,0  

1 2,2  

2 3,3  

3 4,4  

4 5,5  

5 6,7  

6 7,8  

7 8,9  

8 10,0  
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Stap 3 

Motiveer de beslissing.  

Onderbouw altijd het beoordelingsresultaat. 
Bij de onderbouwing kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel. 

 

 

 

 

 

Stap 4 

Zet uw handtekening. 

Beoordelaar 1 

 

 

 

Beoordelaar 2 
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KT1: Voert militaire basisvaardigheden uit 
1.5 Neemt maatregelen tegen CBRN en TIM 

 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 4 

Neemt maatregelen tegen CBRN en TIM 

Criterium 0 1 2 3 

Handelen m.b.t.  
CBRN- besmetting 
 

 De CBRN 
beschermende uitrusting 
is: 

- niet volledig 
aangetrokken  en 

- niet in de juiste 
volgorde aangetrokken 
of 

- niet passend bij de 
dress state.  

Het CBRN-masker is  niet 
volgens de procedure 
geplaatst.   

 De CBRN beschermende 
uitrusting is: 

- volledig aangetrokken, 
- niet in de juiste volgorde 

aangetrokken en 
- passend bij de dress state 

Het CBRN-masker is  niet 
volgens de procedure 
geplaatst.   

 De CBRN beschermende 
uitrusting is: 

- volledig aangetrokken,  
- niet in de juiste volgorde 

aangetrokken en  
- passend bij de dress state. 

Het CBRN-masker is volgens 
de procedure geplaatst, maar 
niet binnen de tijd.   

 

 De CBRN beschermende 
uitrusting is  

- volledig aangetrokken,  
- in de juiste volgorde 

aangetrokken en 
- passend bij de dress state. 

Het CBRN-masker is volgens de 
procedure geplaatst. 

 

Handelen m.b.t.  
CBRN- besmetting 

 

 De uitrusting van de 
buddy is niet gecontroleerd 

 De uitrusting van de buddy 
is gecontroleerd. 
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Beslissing 1.5 
 

Stap 1 

Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. 

 

 

Stap 2 

Motiveer de beslissing.  

Onderbouw altijd het beoordelingsresultaat. 
Bij de onderbouwing kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel. 

 

 

 

 

Punten Cijfer Behaald  

0 1,0   

1 3,3   

2 5,5   

3 7,8   

4 10,0   
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Stap 3 

Zet uw handtekening. 

Beoordelaar 1 

 

 

 

Beoordelaar 2 
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KT1: Voert militaire basisvaardigheden uit 
1.6: Neemt maatregelen tegen munitie, mijnen en IED’s 

 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 5 

Neemt maatregelen tegen munitie, mijnen en IED’s 

Criterium 0 1 2 3 

Toepassen 
individuele 
veiligheids- 
regel* 
 

 Het explosief is 
aangeraakt. 

En/of 

De vindplaats is niet 
gemarkeerd. 

 Het explosief is niet 
aangeraakt. 

en 

De vindplaats is gemarkeerd. 

 

  

Melden   De omgeving en/of 
commandant is niet of niet 
correct gewaarschuwd. 

 De omgeving en/of 
commandant is correct 
gewaarschuwd. 

  

*cruciaal criterium 
 

Beslissing 1.6 
 
Stap 1 
Cruciaal criterium Behaald in kolom 1 of hoger 

Toepassen 
individuele 
veiligheids- regel 

 Ja  Nee 
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Zijn alle cruciale criteria behaald? 

 Ja Ga door naar stap 2 

 Nee Onvoldoende 

 

 
Stap 2 
Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. 

 

 

 

 

 

Stap 3 

Motiveer de beslissing.  

Onderbouw altijd het beoordelingsresultaat. 
Bij de onderbouwing kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel. 

 

 

 

 

Punten Cijfer Behaald 

0 1,0  

1 5,5  

2 10  
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Stap 4 

Zet uw handtekening. 

Beoordelaar 1 

 

 

 

Beoordelaar 2 
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KT1: Voert militaire basisvaardigheden uit 
1.7: Treedt op bij incidenten en calamiteiten 

 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  

 

  



 

CONCEPT 
© Stichting Praktijkleren 

25 

Beoordeling opdracht 6 

Treedt op bij incidenten en calamiteiten 

Criterium 0 1 2 3 

Veiligheid  Er is niet gelet op eigen 
veiligheid. 

 Er is gelet op eigen 
veiligheid. 

  

Toestand  
en 
Melden  

 Het verbindingsmiddel 
is niet volgens procedure 
gebruikt.  

En/of 

De melding is niet volgens 
procedure gemaakt.    

 Het verbindingsmiddel is 
volgens procedure gebruikt.  

en 

De melding is volgens 
procedure gemaakt.    

  

Protocol/ 
masterdrill 
ZHKH* 

 Er is niet alert 
gereageerd op een incident 
en  noodzakelijke 
eerstehulpmaatregelen zijn 
niet uit zichzelf genomen. 

 

De gewonde is zonder 
melding overgedragen. 

 Er is gereageerd op een 
incident en  noodzakelijke 
eerstehulpmaatregelen zijn uit 
zichzelf genomen, maar niet 
volgens voorgeschreven 
protocol. 

 

De gewonde is zonder melding 
overgedragen. 

 

 Er is gereageerd op een 
incident en  noodzakelijke 
eerstehulpmaatregelen zijn uit 
zichzelf genomen, maar niet 
volgens voorgeschreven 
protocol. 

 

De gewonde is met een 
melding overgedragen. 

 Er is alert gereageerd op een 
incident en  noodzakelijke 
eerstehulpmaatregelen zijn uit 
zichzelf genomen, volgens 
voorgeschreven protocol. 

 

De gewonde is met een volledige 
‘MISTAT’-melding overgedragen. 

*cruciaal criterium 
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Beslissing 1.7 
 
Stap 1 
Cruciaal criterium Behaald in kolom 1 of hoger 

ZHKH  Ja  Nee 

 

Zijn alle cruciale criteria behaald? 

 Ja Ga door naar stap 2 

 Nee Onvoldoende 

 
Stap 2 
Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. 

 

 

 

 

 

 

Punten Cijfer Behaald 

0 1,0  

1 2,8  

2 4,6  

3 6,4  

4 8,2  

5 10,0  
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Stap 3 

Motiveer de beslissing.  

Onderbouw altijd het beoordelingsresultaat. 
Bij de onderbouwing kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel. 

 

 

 

 

 

 

Stap 4 

Zet uw handtekening. 

Beoordelaar 1 

 

 

 

Beoordelaar 2 
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KT1: Voert militaire basisvaardigheden uit 
1.8: Evalueert zijn optreden 

 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 7 

Evalueert zijn optreden 

Criterium 0 1 2 3 

Evalueren 
opdracht  

 Relevante input voor de 
evaluatie van de opdracht is 
geformuleerd. 

 Relevante input voor de 
evaluatie van de opdracht is 
geformuleerd. 

  

Vaststellen 
verbeterpunten 

 Niet of weinig 
verbeterpunten zijn 
genoteerd. 

 Nagenoeg alle 
verbeterpunten zijn genoteerd. 

  

 
Beslissing 1.8 

 

Stap 1 
Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. 

 

 

 

 

  

Punten Cijfer Behaald 

0 1,0  

1 5,5  

2 10,0  
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Stap 2 

Motiveer de beslissing.  

Onderbouw altijd het beoordelingsresultaat. 
Bij de onderbouwing kan gebruikgemaakt worden van de beschrijvingen in de beoordelingstabel. 

 

 

 

 

 

 

Stap 3 

Zet uw handtekening. 

Beoordelaar 1 

 

 

 

Beoordelaar 2 
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