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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 KT2: Geeft leiding en/of voert coördinerende taken uit 

Werkprocessen 2.2: Communiceert het plan aan de groep 

2.3: Geeft de groep aanwijzingen 
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KT2: Geeft leiding en/of voert coördinerende taken uit 
2.2: Communiceert het plan aan de groep 

 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 1 

Communiceert het plan aan het team 

Criterium 0 1 2 3 

Bespreken van 
een plan en/of 
reguliere 
werkzaamheden 
aan 
medeteamleden 
of buddy 

  Het plan en/of de 
reguliere werkzaamheden 
zijn onvolledig, niet concreet 
en niet chronologisch 
besproken. 

  Het plan en/of de 
reguliere werkzaamheden 
zijn op de belangrijkste  
punten volledig,  concreet en 
/of chronologisch besproken. 

 Het plan en/of de reguliere 
werkzaamheden zijn op enkele 
details na volledig, concreet en 
chronologisch besproken.  

 Het plan en/of de reguliere 
werkzaamheden zijn volledig, 
concreet en chronologisch 
besproken .  

Afspreken 
taakverdeling 

 Er is geen taakverdeling 
afgesproken. 

 Er is een taakverdeling 
afgesproken. 
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Beslissing 2.2 
 

Stap 1 

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

Punten Cijfer Behaald 

0 1,0  

1 3,3  

2 5,5  

3 7,8  

4 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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KT2: Geeft leiding en/of voert coördinerende taken uit 
2.3: Geeft de groep aanwijzingen 

 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 2 

Geeft het team aanwijzingen (tijdens de uitvoering) 

Criterium 0 1 2 3 

Initiatief nemen  Er is geen initiatief 
genomen voor het geven van 
een aanwijzing. 

 Er is initiatief genomen 
voor het geven van een 
aanwijzing. 

  

Aanwijzing 
geven(vorm) 

 De aanwijzing is niet 
begrijpelijk en niet  
kernachtig gegeven. 

 De aanwijzing is voor een 
klein deel begrijpelijk en 
kernachtig gegeven. 

 De aanwijzing is voor het 
grootste deel begrijpelijk en 
kernachtig gegeven. 

 De aanwijzing is begrijpelijk en 
kernachtig gegeven. 

  

Aanwijzing geven 
(inhoud) 

 De aanwijzing is 
onvolledig en niet concreet. 

 De aanwijzing is op een 
aantal kritieke punten na 
volledig en concreet. 

 De aanwijzing is op enkele 
details na volledig en concreet. 

 De aanwijzing is volledig en 
concreet. 
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Beslissing 2.3 
 

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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