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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 onderofficier grondoptreden, niveau 3 95091 

Kerntaak KT2: Geeft leiding en/of voert coördinerende taken uit 

Werkprocessen 2.1: Ontwikkelt een plan voor een groepsopdracht 

2.2: Communiceert het plan aan de groep 

2.4: Stuurt de groep aan 

2.5: Evalueert de uitvoering van het plan met de groep 
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KT2: Geeft leiding en/of voert coördinerende taken uit 
2.1: Ontwikkelt een plan voor een groepsopdracht 

 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 1 

Ontwikkelt een plan voor een teamopdracht 

Criterium 0 1 2 3 

Informatie 
achterhalen 

 De benodigde informatie 
is niet of niet volledig 
achterhaald door vragen te 
stellen.  

 De benodigde informatie is 
achterhaald door vragen te 
stellen.  

 

  

Inhoud voorlopig 
plan 

 

 Het voorlopig plan is 
inhoudelijk incorrect en niet 
volgens voorgeschreven 
procedures opgesteld. 

De veiligheidsrisico’s zijn niet 
realistisch ingeschat. 

 Het voorlopig plan is voor 
minder dan de helft 
inhoudelijk correct en volgens 
voorgeschreven procedures 
opgesteld. 

De veiligheidsrisico’s zijn niet 
realistisch ingeschat. 

 Het voorlopig plan is voor de 
helft of meer inhoudelijk correct  
en volgens voorgeschreven 
procedures opgesteld. 

De veiligheidsrisico’s zijn 
realistisch ingeschat. 

 Het voorlopig plan is 
inhoudelijk correct en volgens 
voorgeschreven procedures 
opgesteld. 

De veiligheidsrisico’s zijn realistisch 
ingeschat. 

Terugkoppelen  Het voorlopig plan is niet 
teruggekoppeld met de 
opdrachtgever. 

 Het voorlopig plan is 
teruggekoppeld met de 
opdrachtgever. 

  

Maakt het bevel  Het bevel bevat geen 
taakverdeling is niet binnen 
de beschikbare tijd 
geschreven. 

 Het bevel bevat een niet 
volledige taakverdeling is niet 
binnen de beschikbare tijd 
geschreven. 

 Het bevel bevat een 
volledige taakverdeling is niet 
binnen de beschikbare tijd 
geschreven. 

 Het bevel bevat een volledige 
taakverdeling en is binnen de 
beschikbare tijd geschreven. 
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Beslissing 2.1 
 

Stap 1 

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 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 
2.2: Communiceert het plan aan de groep 

 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 2 

Communiceert het plan aan het team 

Criterium 0 1 2 3 

Uitgeven 
waarschuwingsbe
vel 

 Het waarschuwingsbevel 
is onvolledig en/of 
onbegrijpelijk en/of niet 
kernachtig uitgegeven. 

 Het waarschuwingsbevel 
is volledig, begrijpelijk en 
kernachtig uitgegeven. 

 

  

Geven bevel* 

(inhoud) 

 De het bevel is onvolledig 
en/of niet concreet 
uitgegeven. 

en/of 

De stappen uit de procedure 
voor het geven van een 
bevel zijn niet of voor een 
klein deel opgevolgd. 

 De het bevel is voor 
minder dan de helft volledig 
en concreet. 

en/of 

De stappen uit de procedure 
voor het geven van een 
bevel zijn voor minder dan 
de helft opgevolgd. 

 De het bevel is voor de helft 
of meer volledig en concreet. 

en/of 

De stappen uit de procedure 
voor het geven van een bevel 
zijn voor de helft of meer 
opgevolgd. 

 De het bevel is volledig en 
concreet. 

en/of 

De stappen uit de procedure voor 
het geven van een bevel zijn 
volledig opgevolgd. 

Geven bevel 

(vorm) 

 

 De het bevel is niet 
begrijpelijk en niet  
kernachtig gegeven. 

 De het bevel is voor een 
klein deel begrijpelijk en 
kernachtig gegeven. 

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

 De het bevel is begrijpelijk en 
kernachtig gegeven. 

  

*cruciaal criterium 
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Beslissing 2.2 
 

Stap 1 
Cruciaal criterium Behaald in kolom 1 of hoger 

Geven bevel 

(inhoud) 

 Ja  Nee 

 

Zijn alle cruciale criteria behaald? 

 Ja Ga door naar stap 2 

 Nee Onvoldoende 
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Stap 2 

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 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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KT2: Geeft leiding en/of voert coördinerende taken uit 
2.4: Stuurt de groep aan 

 
Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 3 

Stuurt het team aan 

Criterium 0 1 2 3 

Controleren  De materialen en 
middelen zijn niet 
gecontroleerd en/of niet 
gebruiksgereed. 

 De materialen en 
middelen zijn gecontroleerd 
en gebruiksgereed. 

  

Aansturen van de 
groep* 

 Er zijn geen 
aanwijzingen/aanmoedigin
gen gegeven. 

En/of 

Beslissingen zijn niet 
zelfstandig genomen.  

 Er zijn gedeeltelijk 
duidelijke 
aanwijzingen/aanmoediginge
n gegeven. 

Beslissingen zijn zelfstandig 
maar niet op tijd genomen. 

 Er zijn duidelijke 
aanwijzingen/aanmoedigingen 
gegeven. 

Beslissingen zijn zelfstandig 
maar niet op tijd genomen.  

 

 Er zijn duidelijke 
aanwijzingen/aanmoedigingen 
gegeven. 

Beslissingen zijn zelfstandig en op 
tijd genomen. 

Voortgang van 
het plan 
bewaken  

 Er is niet ingespeeld op 
in veranderende eisen en 
omstandigheden. 

De voortgang en de 
veiligheid van het plan is 
niet bewaakt. 

 

 Er is ingespeeld op 
veranderende eisen en 
omstandigheden, maar niet 
geheel correct. 

De voortgang en de veiligheid 
van het plan is niet bewaakt. 

 Er is ingespeeld op 
veranderende eisen en 
omstandigheden, maar niet 
geheel correct. 

De voortgang en de veiligheid 
van het plan is bewaakt. 

 Er is correct ingespeeld op 
veranderende eisen en 
omstandigheden. 

De voortgang en de veiligheid van 
het plan is bewaakt. 

 

*cruciaal criterium 
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Beslissing 2.4 
 
Stap 1 
Cruciaal criterium Behaald in kolom 1 of hoger 

Aansturen van de 
groep 

 Ja  Nee 

 

Zijn alle cruciale criteria behaald? 

 Ja Ga door naar stap 2 

 Nee Onvoldoende 
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Stap 2 

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 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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KT2: Geeft leiding en/of voert coördinerende taken uit 
2.5: Evalueert de uitvoering van het plan met de groep 

Persoonsinformatie 

Datum  

Kandidaat  

Leerlingnummer  

Klas  

Beoordelaar 1  

Beoordelaar 2  
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Beoordeling opdracht 4 

Evalueert de uitvoering van het plan met het team 

Criterium 0 1 2 3 

Leiden evaluatie 
(vorm) 

 De evaluatie is niet of 
nauwelijks gestructureerd 
en professioneel geleid.  

Groepsleden zijn niet of 
nauwelijks of niet op de 
juiste wijze aangespoord 
tot het geven van 
feedback.. 

 De evaluatie is 
gestructureerd en 
professioneel geleid , maar 
niet geheel correct. 

Groepsleden zijn niet of 
nauwelijks of niet op de juiste 
wijze aangespoord tot het 
geven van feedback. 

 De evaluatie is 
gestructureerd en 
professioneel geleid , maar 
niet geheel correct. 

Groepsleden zijn op juiste 
wijze individueel aangespoord 
tot het geven van feedback. 

 De evaluatie is gestructureerd en 
professioneel geleid.  

Groepsleden zijn op juiste wijze 
individueel aangespoord tot het 
geven van feedback. 

Evalueren 
groepsoptreden 
(inhoud) 

 

   Sterke en 
verbeterpunten zijn niet 
geïnventariseerd en niet 
besproken. 

Afspraken voor de 
toekomst zijn niet gemaakt. 

  Sterke en verbeterpunten 
zijn geïnventariseerd en 
besproken, maar niet geheel 
correct. 

Afspraken voor de toekomst 
zijn niet gemaakt. 

 

  Sterke en verbeterpunten 
zijn geïnventariseerd en 
besproken, maar niet geheel 
correct. 

Afspraken voor de toekomst 
zijn gemaakt. 

 

  Sterke en verbeterpunten zijn 
geïnventariseerd en besproken. 

Afspraken voor de toekomst zijn 
gemaakt. 

 

Terugkoppeling  Bevindingen zijn niet 
teruggekoppeld met de 
leidinggevende. 

 Bevindingen zijn 
teruggekoppeld met de 
leidinggevende. 

  

Tonen 
bezorgdheid 

 Interesse in het welzijn 
van groepsleden is niet 
getoond. 

 Interesse in het welzijn 
van groepsleden is getoond. 
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Zelfreflectie  Sterke en 
verbeterpunten van het 
eigen optreden zijn niet 
vastgesteld en 
verbeterpunten zijn niet 
geformuleerd  

 Sterke en verbeterpunten 
van het eigen optreden zijn 
vastgesteld en 
verbeterpunten zijn 
geformuleerd  
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Beslissing 2.5 
 

Stap 1 

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

Punten Cijfer Behaald 

0 1,0  

1 2,0  

2 3,0  

3 4,0  

4 5,0  

5 6,0  

6 7,0  

7 8,0  

8 9,0  

9 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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