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Competentieopdracht 
 
1. INLEIDING 
 
Een belangrijk werkveld in de fitnesssector is het werken als gevorderd fitnesstrainer/instructeur in 
een fitnesscentrum. Om je werk als lesgever goed uit te kunnen voeren dien je alle 
fitnessdeelnemers op een juiste manier te kunnen ontvangen, beginsituatie analyseren, doelstelling 
bepalen, trainingsplan ontwikkelen, begeleiden en bijstellen. Daarnaast dien je de fitnessdeelnemer 
in de basis bij te kunnen staan in alle problematieken waar hij tijdens het trainen tegenaan kan lopen 
(zoals: voeding, blessures en bijv. supplementengebruik) Alle opdrachten die je gaat maken geven je 
een beeld dat duidelijk moet maken of jij op al deze thema’s voldoende competenties hebt om ook in 
het werkveld op dit niveau actief te kunnen zijn. 
 
1.1 Het wat: 
Je maakt de deelopdrachten en levert deze als een portfolio in. Een voldoende beoordeling van de 
opdrachten in dit portfolio zijn voorwaardelijk om deel te nemen aan de Proeve van Bekwaamheid 
(omschreven zoals in o.a. SB-coördinator (niveau 4)), dat als afsluiting van de examenprocedure 
geldt. Alle opdrachten dienen uiteindelijk onder de geldende cesuur met een voldoende te zijn 
beoordeeld! 
 
1.2 Het hoe: 
Voor alle opdrachten dien je een fitnessdeelnemer (klant) aan je te binden. Dit om een casus te 
kunnen kiezen en uitvoeren die als een rode lijn door de opdrachten loopt. Het is belangrijk dat deze 
persoon bereid is minimaal 3 keer per week aan het behalen van zijn/haar doelstelling te werken 
(trainen). Je opdrachten voer je uit in een omgeving waarbij je zo goed mogelijk recht doet aan de 
opdrachten en de doelstellingen van de fitnessdeelnemer(s) die jullie gaan vaststellen.  
 
De uitwerkingen van deelopdracht 1 t/m 8 lever je ter controle in bij jouw docent ( of bij Fit!vak ) en 
zullen door een daartoe aan gewezen beoordelaar beoordeeld worden. Alle deelopdrachten dienen 
als voorwaarde om de PvB in te gaan. Het totale portfolio moet dus met een voldoende worden 
afgesloten om enerzijds deel te nemen aan het panelgesprek, anderzijds om tot diplomering over te 
gaan. 
 
1.3 Deelopdrachten 
Deelopdracht 1: Beginsituatie 
Deelopdracht 2: Trainingsbeginsituatie en doelstelling 
Deelopdracht 3: Periodisering 
Deelopdracht 4: Trainingsprogramma 
Deelopdracht 5: Uitvoering trainingsprogramma 
Deelopdracht 6: Extra begeleiding trainingsprogramma 
Deelopdracht 7: Evaluatie en conclusies voor de toekomst 
Deelopdracht 8: Beoordeling praktische uitvoering 
 
Aan het einde lever je het totale portfolio in welke beoordeeld wordt door een door Fit!vak 
aangewezen beoordelaar.  
Uiteindelijke inleverdatum: 4 weken voor de geplande Proeve van Bekwaamheid. 
Alleen als alle deelopdrachten met een voldoende zijn beoordeeld, volgt er een uitnodiging voor het 
afsluitende deel van het examen. 
 
1.4 Met wie: 
Individueel. 
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1.5 Relatie met andere vakgebieden: 
Deze opdracht heeft linken met andere vakgebieden: 
 POP 
 Nederlands 
 Presenteren en Vormgeven 
 L(O)B 
 
1.6 Hulpmiddelen en randvoorwaarden: 
De kandidaten en opleiders zijn vrij de literatuur te kiezen, alleen zal de toetsing op basis van het 
jaarlijks vastgestelde kader (dat op te vragen is bij het examenbureau van Fit!vak) plaats vinden. 
 
Het theoretische kader wordt jaarlijks door de examenraad vastgesteld op basis van de meest 
gangbare theoretisch kennis en denkbeelden in de branche/werkveld en wetenschap; de meest 
gangbare begrippen i.z. de volgende onderwerpen: 

 (Inspannings)fysiologie 

 Anatomie 

 Fysieke trainingsvormen 

 Trainingsleer 

 Periodisering 
 
Daarnaast dient de kandidaat alle gebruikte begrippen in de uitwerkingen van de opdrachten en of 
toetsvormen te kunnen gebruiken. Alles gebaseerd op de meest voorkomende praktijksituaties met 
een tweetal begrenzingen: 
- Voor sport geldt: toetsing vindt plaats tot en met het hoogste amateurniveau van de 

betreffende sport; 
- Voor therapeutische training geldt: er dient getoetst te worden op een post-therapeutisch 

niveau, m.a.w. het daadwerkelijke therapeutische traject dient afgesloten te zijn en de casus 
dient als een vervolgprogramma getoetst te worden. 

De kandidaten en opleiders zijn vrij de literatuur te kiezen alleen zal de toetsing op basis van 
bovenstaande kaders plaatsvinden. 

 
 Je hebt een fitnesscentrum nodig voor de uitvoering van je deelopdrachten. 

 
 Samenwerking met een ervaren trainer, specialist op het gebied van de gekozen casus, 

fysiotherapeut, trainer/coach van een sporter, arts, etc. 
 
 Een van de personen waarmee je samenwerkt, moet worden aangewezen als zijnde jouw 

beoordelaar voor het beoordelen van de praktische uitvoering van je in het portfolio beschreven 
casus. De beoordelaar moet door het examenbureau van Fit!vak of je opleider als zodanig 
erkend worden. Deze persoon moet minimaal 1x per week aanwezig zijn (geweest) bij de 
praktische uitvoering van de casusonderdelen en/of trainingen en is verantwoordelijk voor de 
beoordeling van deelopdracht 8. 
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2. JE WERK 
 
Je werkt als gevorderd fitnesstrainer. Je belangrijkste werkzaamheden zijn gericht op het: 
 Begeleiden van alle mogelijke fitnessdeelnemers/klanten met groot verschil in beginsituatie 

en/of doelstelling. 
 Het opstellen van (meerjaren) trainingsprogramma’s en het bijstellen hiervan. 
 
Je voert alle fitnesswerkzaamheden uit volgens een plan of programma. Veel accommodaties en 
organisaties beschikken over een lessenplan. Je denkt actief mee, analyseert werkzaamheden in je 
fitnesscentrum en brengt op eigen initiatief (verbeter) voorstellen in. 
 
 
3. EINDOPDRACHTEN 
 
Deelopdracht 1: Beginsituatie 
Deelopdracht 2: Trainingsbeginsituatie en doelstelling 
Deelopdracht 3: Periodisering 
Deelopdracht 4: Trainingsprogramma 
Deelopdracht 5: Uitvoering trainingsprogramma 
Deelopdracht 6: Extra begeleiding trainingsprogramma 
Deelopdracht 7: Evaluatie en conclusies voor de toekomst 
Deelopdracht 8: Beoordeling praktische uitvoering 
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DEELOPDRACHT 1: BEGINSITUATIE 
 
Interview/Observeer de perso(o)n(en) (fitnessdeelnemer(s)/klant(en) ) waarmee je dit gedeelte van 
de PvB gaat uitvoeren en werk de volgende opdrachten uit: 
a. Geef op 1 A4 omschrijving van jezelf en je ervaringen als fitnessinstructeur/fysieke trainer weer; 
b. Geef naam, leeftijd, geslacht en korte historische achtergrond van de betreffende persoon weer; 
c. Omschrijf de fysieke trainingsvraag waarmee deze persoon bij jou is gekomen; 
d. Geef zijn/haar relevante blessurehistorie weer; 
e. Omschrijf op 1 A4 je plan van aanpak voor het exact bepalen en analyseren van de beginsituatie. 

Geef hierin aan met welke personen je in contact gaat treden en welke relatie deze met de 
fitnessdeelnemer hebben. Gebruik hiervoor lettertype Tahoma 10 cpi met totaal tussen 490 en 
530 woorden. 

 
 
DEELOPDRACHT 2: TRAININGSBEGINSITUATIE EN DOELSTELLING  
 
In de eerste deelopdracht heb je de globale beginsituatie moeten beschrijven. Het is nu belangrijk 
om deze om te zetten in een trainingsbeginsituatie. Werk de volgende zaken uit om hiervan een 
inzicht te geven. Het is de bedoeling om uiteindelijk een zo compleet mogelijk beeld te krijgen om 
dan een concreet geformuleerde doelstelling te kunnen geven. 
a. Omschrijf de totale achtergrond van de casus (bijv.: indien je een volleyballer gaat begeleiden 

om zijn afzet voor de smash te verbeteren (fysiek), dien je hier een omschrijving van volleybal 
als sport te geven of als je iemand gaat begeleiden die gewicht wil verliezen dan dien je hier een 
omschrijving van “afvallen” te geven); 

b. Geef het leidende energiesysteem voor de trainingen en onderbouw dit; 
c. Noem 3 grondmotorische eigenschappen  voor het tegemoet komen (komen tot een antwoord) 

aan de bij 1b gestelde vraag als het meest wezenlijk en geef hiervan een onderbouwing; 
d. Geef een bewegingsanalyse van de activiteit die jij wilt verbeteren in deze casus. (Denk aan, 

bewegingssnelheid, hoeksnelheid, ondergrond, soort materiaal, contractievorm, 
spieractiviteit/voorbereidende fase, hoofdfase, eindfase). Dusdanig relevant dat er op de bij 1b 
gestelde vraag een antwoord kan worden gegeven en geef hiervan een onderbouwing; 

e. Beschrijf nu de totale beginsituatie zodanig dat iemand die niet bekend is met jouw situatie 
begrijpt waar het over gaat (cognitief, sociaal affectief, motorisch); 

f. Formuleer nu een specifieke, meetbare, aannemelijke, tijdsgebonden doelstelling met een 
concreet resultaat. Zowel op lange (jaar) als ook op korte termijn (1½ maand); 

g. Geef aan welke methode(n) (bijvoorbeeld test) je gebruikt om te controleren of straks ook de 
doelstelling behaald is en onderbouw deze; 

h. Geef aan met welke personen je in contact bent getreden om tot deze doelstellingen te komen 
en welke relatie deze met de fitnessdeelnemer hebben. 

 
 
DEELOPDRACHT 3: PERIODISERING 
 
Nu je de doelstelling voor kortere en langere termijn hebt gesteld, is het belangrijk dit in een totale 
planning te verwerken. De volgende opdrachten zijn erop gebaseerd dat je aantoont dat je in staat 
bent een dergelijk planning te maken en dat daaruit verwacht kan worden dat er een zo dicht 
mogelijk bij het behalen van je doelstelling komt. 
a. Omschrijf de plannings-/periodiseringstructuur/methode die je gaat gebruiken; 
b. Geef schematisch weer hoe de totale (macro) planning eruit ziet (minimaal 1 jaar); 
c. Onderbouw elke fase/periode die je in je planning hebt gebruikt; 
d. Geef nu voor een periode van 6 tot 10 weken een meso-planning schematisch weer. Hierbij 

moet ervan uitgegaan worden dat er minimaal 3 keer per week getraind gaat worden; 
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e. Onderbouw ook hierin elke fase/periode die je hanteert. (Met andere woorden: werk op meso-
niveau 6-10 weken het volledige trainingsprogramma uit en maak duidelijk wat je hier gaat 
trainen en waarom, hoe je gaat trainen en waarom, waar je gaat trainen en waarom); 

f. Geef aan met welke personen je in contact bent getreden of welke bronnen of literatuur je 
geraadpleegd hebt, om tot deze planning te komen. Geef aan waarom je voor deze aanpak van 
kennisvergaring hebt gekozen. 

 
 
DEELOPDRACHT 4: TRAININGSPROGRAMMA 
 
Nu je de macroplanning ontwikkeld hebt, is het zaak deze tot een concreet trainingsplan 
(meso/microplanning) uit te werken. Zodat je daadwerkelijk kunt beginnen met de trainingen. Het 
plan moet tussen de 1½ en 2 maand(en) duren en op basis van de eerdere periodisering gemaakt 
worden – geef duidelijk aan waar binnen de periodisering dit trainingsprogramma valt. 
a. Omschrijf op max. 2 A4’s je trainingsprogramma (lessenreeks). Gebruik hiervoor lettertype 

Tahoma 10 cpi met totaal tussen 980 en 1020 woorden; 
b. Geef een totale onderbouwing van de opzet en de inhoud van het gemaakte 

trainingsprogramma; 
c. Geef een uitwerking op een LVF van 1 training uit elke week van je trainingsprogramma (dus 

minimaal 6 uitgewerkte lessen; bij een trainingsprogramma van 1,5 maand). Het mag hier niet 
gaan om een repeterende training (daar je minimaal 3x per week traint, moet het dus mogelijk 
zijn dat je steeds voor een afwijkende training kiest). 

 
 
DEELOPDRACHT 5: UITVOERING TRAININGSPROGRAMMA  
 
Je gaat nu het uitgewerkte trainingsprogramma daadwerkelijk aanbieden en begeleiden. De 
volgende opdrachten dienen tijdens het uitvoeren steeds bijgehouden en bijgewerkt te worden. 
a. Geef na elke training een korte omschrijving van de volgende zaken: 

a. Hoe was de fysieke gesteldheid van je deelnemer; 
b. Hoe is de training in totaliteit verlopen; 
c. Hoe is de training op specifieke punten (bijv. techniek) verlopen; 
d. Hoe was de samenwerking tussen de deelnemer en jou – Waar ben je op dit vlak tegenaan 

gelopen; 
e. Welke items heb je aangepast (en hoe) ten opzichte van het trainingsprogramma; 
f. Onderbouw de bij 5.a.e weergegeven items; 

b. Geef aan wat heb je aangepast in je manier van begeleiding gedurende het uitvoeren van het 
trainingsprogramma? 

c. Omschrijf jouw leermomenten tijdens het uitvoeren van het totale trainingsprogramma; 
d. Geef aan met welke personen je tijdens de uitvoering van dit trainingsprogramma contact hebt 

onderhouden en welke relatie deze met de fitnessdeelnemer hebben. 
 
 

DEELOPDRACHT 6: EXTRA BEGELEIDING 
 
Tijdens het begeleiden van een fitnessdeelnemer wordt je als fitnessinstructeur altijd geconfronteerd 
met bij- en nevenzaken buiten het pure bewegingsaspect om (bijv. blessurevorming, voeding, 
motivatie, etc.). Toch is het van het grootste belang ook hiermee de sporter te kunnen ondersteunen 
omdat het veelal een direct verband heeft met het behalen van jullie omschreven doelstelling. 
a. Geef aan op welk(e) ander(e) aspect(en) van jouw casus je jezelf hebt moeten verdiepen; 
b. Geef aan met welke personen je in contact bent getreden om jezelf in dit onderwerp te 

verdiepen en welke relatie deze met de fitnessdeelnemer hebben; 



9 Portfolio Praktijkexamen | Fitnesstrainer B | Fit!vak | 1.0 
December 2013 

Fit!vak brancheorganisatie | Postbus 32 | 6860 AA OOSTERBEEK  9 

 026-3390730 | e-mail opleidingen@fitvak.com | www.fitvak.com | www.fitnessopleidingen.nl 

c. Geef een uitwerking van 6.a van deze aspecten en beantwoord daarvoor de volgende vragen: 
a. Voor welk onderwerp werk je de onderstaande opdrachten uit? 
b. Geef een omschrijving wat je exact aan verdieping op dit onderwerp hebt gedaan. 
c. Geef de conclusies die je na de verdieping in bovengenoemd onderwerp hebt getrokken en 

werk deze uit. 
d. Omschrijf en onderbouw de relevantie van bovengenoemd onderwerp in relatie met het 

behalen van de bij 2f omschreven doelstelling(en). 
e. Geef concreet aan wat het in (samenhang met) je trainingsprogramma heeft betekent en 

hoe je dit onderwerp hebt ingebouwd. 
 
 
DEELOPDRACHT 7: EVALUATIE EN CONCLUSIES VOOR DE TOEKOMST 
 
In de hiervoor gemaakte opdrachten heb je een trainingsplan ontwikkeld en uitgevoerd. De 
onderstaande opdrachten gaan over de component leren. Hoe is het gegaan, wat heb je geleerd en 
hoe ga je het in de toekomst anders doen.  
a. Vraag aan je fitnessdeelnemer, je begeleider, je leidinggevende of de manager/coördinator, de 

verantwoordelijke (sport)trainer, begeleidend fysiotherapeut om de bijgevoegde 360 graden 
feedback in te vullen en doe dit zelf ook. Voeg deze in het portfolio; 

b. Evalueer voor jezelf (o.a. aan de hand van de bij 7.a. aangeleverde feedback) het complete 
proces van het ontwikkelen van het trainingsprogramma tot het praktisch afronden van dit 
programma en werk hierbij de volgende zaken uit: 
a. Wat is er in het proces goed verlopen/gelopen zoals je gepland had? 
b. Noem 5 items die je anders had moeten aanpakken en hoe? 
c. Geef een onderbouwing van de bij 7.a.b genoemde items; 

c. Kijkend naar de inhoud van jouw trainingsprogramma: 
a. Welke 3 onderdelen/uitwerkingen zou je een volgende keer weer in het programma terug 

laten komen? 
b. Onderbouw de bij 7.b.a genoemde items – waarom handhaaf je deze? 
c. Noem 3 onderdelen/uitwerkingen die je een volgende keer niet meer in het programma 

terug zou laten komen? 
d. Onderbouw de bij 7.b.c genoemde items – waarom handhaaf je deze? 
e. Noem  3 onderdelen die je zeker een volgende keer in het programma zou brengen die er 

nu niet in zaten? 
f. Onderbouw de bij 7.b.e genoemde items – waarom handhaaf je deze? 

d. Schrijf op minimaal 3 en maximaal 5 A4’s een advies voor de toekomst voor jouw 
fitnessdeelnemer. Gebruik hiervoor lettertype Tahoma 10 cpi met totaal tussen 1550 en 2400 
woorden.  
Denk hierbij aan de volgende aspecten: 
a. Jouw totale conclusie en de uitwerking van onderstaande; 
b. Verwerk alle bij 7.b benoemde en uitgewerkte opdrachten; 
c. Verwerk de bij 6.a genoemde items; 
d. Geef hem/haar een terugkoppeling m.b.t. zijn/haar (senso)motorische, cognitieve en 

sociale/emotionele en volitionele vaardigheden en hoe hiermee aan de slag te gaan; 
e. Geef ook aan of jij hem/haar in de toekomst zou willen begeleiden en waarom ja of nee. 
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DEELOPDRACHT 8: BEOORDELING VAN PRAKTISCHE UITVOERING 
 
Deze opdracht bestaat uit het invullen van Beoordelingsformulier deelopdracht 8: Beoordeling van 
de praktijksituatie door begeleider/beoordelaar van je casus conform Beoordelingsinstructie voor 
de examentoets onderdeel Portfolio. 
De beoordeling beslaat je gehele trainingsperiode met de deelnemer(s) waarbij de beoordelaar de 
eindsituatie beoordeelt volgens voor jou geldende aandachtspunten voor alle trainingen in deze. 
 
Let op!: Deelopdracht 8 mag voor studenten die via het ROC deelnemen aan het examen voor 
Fitnesstrainer B vervangen worden met een (op z’n minst) gelijkwaardige beoordeling vallend binnen 
het vastgetelde Onderwijs- en Examenregelement van de opleiding Sport & Bewegen niveau 4. 
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Eindexamen [Proeve van Bekwaamheid] 
 
Instructie aan de kandidaat 
Je gaat beginnen aan de proeve van bekwaamheid voor Fitnessinstructeur B, niveau 4.  
De proeve bestaat uit een  transitietoets in de vorm van een evaluatie- en panelgesprek. 
 
Wat er bij dit onderdeel precies van je wordt verwacht, wordt hieronder beschreven. Zorg ervoor dat 
je je op de juiste manier presenteert en handelt volgens de richtlijnen die gelden voor deze PvB. 
 
Het evaluatie- en panelgesprek 
Tijdens dit gesprek, dat je samen met een andere kandidaat voert, gaan de beoordelaars met je in 
gesprek over de door jou uitgewerkte opdrachten uit het portfolio. Bij het voeren van het gesprek ga 
je in op de vragen die door de beoordelaars gesteld worden. Het gesprek heeft een karakter van een 
collegiaal gesprek over het werk als een gevorderd fitnesstrainer/instructeur en alle partijen, zowel 
de beoordelaars, de andere kandidaat als jij, hebben hier een aandeel in. Je geeft antwoorden en 
stelt vragen (bijv. aan de andere kandidaat). Met behulp van dit gesprek wordt ook gecontroleerd of 
je zelf de opdrachten hebt uitgewerkt die horen bij het bijbehorende portfolio. De beoordelaars 
mogen dan ook op alle aspecten van de opdrachten ingaan, waar zij bij de bestudering van het 
portfolio nog hiaten, opmerkelijkheden en/of nog vragen over hebben. 
 
De beoordeling 
De beoordeling voor het evaluatie- en panelgesprek wordt gegeven door 2 beoordelaars; deze zijn 
afkomstig uit het werkveld of uit de organisatie van de door jouw gevolgde opleiding (altijd is men 
erkend door Fit!vak en zal men jou niet opgeleid of begeleid hebben). De beoordeling is voldoende of 
onvoldoende. De totale proeve is behaald als je een voldoende beoordeling voor alle onderdelen 
hebt behaald. 
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Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: 
 
Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving van de 
werkwijze voor de invulling ervan.  
  
1. De beoordeling 

De toets bestaat uit een aantal zo concreet mogelijk omschreven prestatie-indicatoren. 
De prestatie-indicatoren worden geëvalueerd en beoordeeld door middel van een gedeeltelijke 
participerende (= deelnemende) observatie. Dat wil zeggen dat de beoordelaar tijdens de 
uitvoering van de activiteit(en) aanwezig is. Het gaat hier dus om iemand die formeel een functie 
heeft bij de fitnessorganisatie waar de opdracht uitgevoerd wordt. Daarnaast achteraf 
beoordeeld door een beoordelaar verbonden aan Fit!vak (beoordelaar van het portfolio). 
 

2. Scoringsmogelijkheden  
Tijdens de beoordeling geeft de beoordelaar een algemene indicatie van hoe hij vindt dat de 
student op dat moment aan de kerntaak voldoet.  
Deze indicatie wordt uitgedrukt in een O of een V.  
O  = niet voldaan/ onvoldoende 
V   = voldaan/ voldoende 
 
Deze algemene indruk kan gespecificeerd worden aan de onderliggende competenties. Daarbij 
zijn vier scoringsmogelijkheden: 0, 1, 2, 3. Afhankelijk van de mate waarin dit gedrag 
overeenkomt met de hieronder staande criteria, wordt de score 0, 1, 2 of 3 ingevuld. Er kan maar 
één score per item worden ingevuld.  
Het meest juiste beeld ontstaat indien alle prestatie-indicatoren gescoord worden. Indien in uw 
optiek het niet mogelijk is om uit de opdracht te scoren, geef dan een beoordeling op basis van 
de door u verkregen inzichten in de kandidaat en vermeld dit op het beoordelingsformulier. 
  
0 = voldoet niet of nog niet voldoende  
1 =  voldoet minimaal 
2 =  voldoet goed, aan alle volgende 4 punten wordt voldaan: 
 - geeft op een persoonlijke en methodische wijze invulling aan de prestatie indicator 
 - het gedrag wordt vaak genoeg, met grote regelmaat, waargenomen 
 - het gedrag geeft een te verwachten resultaat 
 - op het gedrag wordt gereflecteerd 
3 =  voldoet op excellente wijze, aan alle volgende 5 punten wordt voldaan: 
 - geeft op persoonlijke en methodische wijze invulling aan de prestatie indicator 
 - het gedrag is zichtbaar zo vaak als nodig 
 - het gedrag is effectief en efficiënt  
 - het gedrag wordt in alle mogelijke opzichten goed onderbouwd 
 - het gedrag is uitdaging zoekend vanuit de lesgever 
 

Opmerking: Als beoordelaar zult u soms het gevoel hebben dat de kandidaat er tussenin zit. Geef 
dan altijd de lagere score omdat de hogere blijkbaar nog niet ten volle bereikt is. De hogere score 
moet dus echt in al zijn aspecten helemaal behaald zijn, wil je deze kunnen geven. 
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Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie 
 

Naam kandidaat  

Naam beoordelaar  

 
 

DEELOPDRACHT 1 | Beginsituatie 

Nr. De kandidaat: V O 

1.  Omschrijft concreet en benoemt de beginsituatie t.a.v. de lesgever: eigen motorische 
vaardigheid, eigen technische/tactische vakkennis, inzicht in eigen sociale vaardigheden (3 v.d. 4) 

  

2.  Omschrijft concreet en benoemt de beginsituatie t.a.v. fitnessdeelnemer(s): leeftijd, aantal, 
motorisch niveau, voorkennis over de beweging, voorkennis over fysieke training, opvallende 
bijzonderheden en kenmerken van de fitnessdeelnemer (5 v.d. 6) 

  

3.  Omschrijft concreet en benoemt de beginsituatie t.a.v. fitnessdeelnemer(s): blessurehistorie en 
de relevantie van de gekozen casus 

  

4.  Omschrijft concreet de fysieke trainingsvraag die de fitnessdeelnemer bij aanvang van de casus 
heeft gesteld 

  

5.  Omschrijft concreet en benoemt een plan van aanpak ter analyse van de trainingsbeginsituatie: 
methodeomschrijving voor bepaling van: leidend energiesysteem, belangrijkste grondmotorische 
eigenschappen, bewegingsanalyse, testmethode 

  

Max.: 5 voldaan 
Cesuur: 4 voldaan  
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Beoordelingsformulier deelopdracht 2: Trainingsbeginsituatie en doelstelling 
 

Naam kandidaat  

Naam beoordelaar  

  

DEELOPDRACHT 2 | Trainingsbeginsituatie en doelstelling 

Nr. De kandidaat: V O 

1. Omschrijft concreet en benoemt de beginsituatie t.a.v. fitnessdeelnemers voor opmaken van 
trainingsprogramma. 

  

2. Casusomschrijving, -achtergrond en analyse   

3. Analyse van energiesysteem vanuit de casus   

4. Analyse van grondmotorische eigenschappen vanuit de casus    

5. Bewegingsanalyses op basis en relevantie van en voor de casus   

6. Formuleert doelen die voldoen aan de volgende criteria:  
-moeten concreet waarneembaar zijn 
-passen bij beginsituatie/vraag 
-minimale eis is benoemd waaraan de beweging moet voldoen 
-voorwaarden voor de beheersing van de beweging zijn benoemd (3 v.d. 4) 

  

7. Omschrijft concreet de te volgen methode voor de bewijsvoering van het behaalde resultaat   

Max.: 7 voldaan 
Cesuur: 6 voldaan  
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Beoordelingsformulier deelopdracht 3: Periodisering 
 

Naam kandidaat  

Naam beoordelaar  

 
 

DEELOPDRACHT 3 | Periodisering 

Nr. De kandidaat: V O 

1. 

Formuleert doelen voor de periodes/fases die voldoen aan de volgende criteria:  
-moeten concreet waarneembaar zijn 
-passen bij beginsituatie/vraag 
-minimale eis is benoemd waaraan de beweging moet voldoen 
-voorwaarden voor de beheersing van de beweging zijn benoemd (3 v.d. 4) 

  

2. 

Heeft een jaarprogramma gemaakt dat bestaat uit min 5 periodes/fases die: 
-een logische opbouw hebben 
-duidelijke en concrete inhoudelijke beschrijving hebben 
-een te verwachte leerresultaat opleveren 

  

3. 
Heeft per onderdeel van het jaarprogramma de volgende aspecten benoemd: de gebruikte 
trainingsmethode, trainingsvormen, gebruikte (belangrijkste) bewegingsvormen en tijdsperiode 

  

4. 
Heeft per onderdeel van het jaarprogramma een heldere en concrete onderbouwing 
weergegeven 

  

Max.: 4 voldaan 
Cesuur: 3 voldaan  
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Beoordelingsformulier deelopdracht 4: Trainingsprogramma 
 

Naam kandidaat  

Naam beoordelaar  

 
 

DEELOPDRACHT 4 | Trainingsprogramma 

Nr. De kandidaat: V O 

1.  Benoemt de beginsituatie t.a.v. de randvoorwaarden en instructies/procedures: ruimte, 
materialen, tijd, instructies/procedures van de organisatie (3 v.d. 4) 

  

2.  Formuleert doelen die voldoen aan de volgende criteria:  
-moeten concreet waarneembaar zijn 
-passen bij beginsituatie/vraag 
-minimale eis is benoemd waaraan de beweging moet voldoen 
-voorwaarden voor de beheersing van de beweging zijn benoemd (3 v.d. 4) 

  

3.  Heeft een trainingsprogramma gemaakt dat bestaat uit minimaal 18 onderdelen die: 
-een logische opbouw hebben 
-bestaan uit minimaal 3 lesonderdelen (zie LVF) 
-een te verwachte leerresultaat opleveren 

  

4.  Heeft per onderdeel van het trainingsprogramma de volgende aspecten benoemd: de 
bewegingsvorm, hoeveelheid tijd, tekening van de organisatie, hoeveelheid materialen en hun 
plaats, plaats van deelnemers en lesgever, organisatievormen met de daarbij behorende 
doordraaivormen, gebruikte trainingsmethode/vormen, eventuele instructies aan vrijwilligers/ 
medewerkers/ logische opbouw 

  

4a. Specifieke warming up (5 v.d. 10)   

4b. Kern 1 (6 v.d. 10)   

4c. Kern 2 of slot (6 v.d. 10)   

5.  Heeft een lesplan gemaakt dat voldoet aan de volgende criteria: 
-past bij de doelen en de beginsituatie 
-beschrijving van de didactische werkvorm(en) 
-procedures/instructies van de organisatie en veiligheidsinstructies zijn benoemd 
-geeft alternatieven voor mogelijke andere omstandigheden 
-de organisatie is effectief en efficiënt (4 v.d. 5) 

  

6.  Heeft lesplan gemaakt waarbij de veiligheid voldoende is gewaarborgd.   

Max.: 8 voldaan 
Cesuur: 7 voldaan  
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Beoordelingsformulier deelopdracht 5: Uitvoeren trainingsprogramma 
 

Naam kandidaat  

Naam beoordelaar  

 
 

DEELOPDRACHT 5 | Uitvoeren trainingsprogramma 

Nr. De kandidaat: V O 

1.  Omschrijft concreet en benoemt de beginsituatie t.a.v. fitnessdeelnemer(s): fysieke gesteldheid, 
opvallende dingen inzake motorisch niveau, fysieke problemen en of mentale gesteldheid van de 
fitnessdeelnemer (2 v.d. 4) 

  

2.  Benoemt en omschrijft per gegeven training het verloop t.a.v. de randvoorwaarden en 
instructies/procedures: ruimte, materialen, tijd, instructies/procedures van de organisatie (3 v.d. 
4) 

  

3.  Benoemt en omschrijft per gegeven training het specifieke verloop en evt. aanpassingen van de 
training: de bewegingsvorm, hoeveelheid tijd, de organisatie, hoeveelheid materialen en hun 
plaats, plaats van deelnemers en lesgever,  organisatievormen met de daarbij behorende 
doordraaivormen, gebruikte trainingsmethode/vormen, eventuele instructies aan vrijwilligers/ 
medewerkers/ logische opbouw 

  

4.  Omschrijft concreet de leermomenten en trekt daarbij gevolgtrekking voor de toekomst   

Max.: 4 voldaan 
Cesuur: 4 voldaan  
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Beoordelingsformulier deelopdracht 6: Extra begeleiding trainingsprogramma 
 

Naam kandidaat  

Naam beoordelaar  

 
 

DEELOPDRACHT 6 | Extra begeleiding trainingsprogramma 

Nr. De kandidaat: V O 

1.  Omschrijft concreet en benoemt de verdieping buiten het opgestelde trainingsprogramma om   

2.  Verdiepingsomschrijving, -achtergrond en analyse   

3.  Concrete  onderbouwing van de aansluiting van het gekozen onderwerp bij de gekozen casus   

4.  Analyse van de beginsituatie inzake dit onderwerp   

5.  Formuleren doelen m.b.t. dit onderwerp die voldoen aan de volgende criteria:  
-moeten concreet waarneembaar zijn 
-passen bij beginsituatie/vraag 
-minimale eis is benoemd waaraan de beweging moet voldoen 
-voorwaarden voor de beheersing van de beweging zijn benoemd (3 v.d. 4) 

  

6.  Omschrijft concreet de te volgen methode voor de bewijsvoering van het behaalde resultaat   

Max.: 6 voldaan 
Cesuur: 5 voldaan  
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Beoordelingsformulier deelopdracht 7: Evaluatie en conclusies voor de toekomst 
 

Naam kandidaat  

Naam beoordelaar  

 
 

DEELOPDRACHT 7 | Evaluatie en conclusies voor de toekomst 

Nr. De kandidaat: V O 

1.  Aanwezigheid van 360 gr. Feedback: 
fitnessdeelnemer(s), begeleider, leidinggevende/manager, verantwoordelijke coach/trainer, 
begeleidend fysiotherapeut 
(min. 3) 

  

2.  Trekt de juiste conclusies uit de evaluatie met deelnemers en medewerkers/vrijwilligers   

3.  Formuleert de juiste verbeterpunten met behulp van de feedback van deelnemers, 
vrijwilligers/medewerkers en beoordelaar 

  

4.  Heeft voor de toekomst voor de fitnessdeelnemer van het trainingsprogramma de volgende 
aspecten benoemd: doelstelling, trainingsmethode, de bewegingsvormen, hoeveelheid tijd, te 
gebruiken materialen, organisatievormen met de daarbij behorende doordraaivormen, gebruikte 
trainingsmethode/vormen, logische opbouw en tips en tops voor het verder gaan met de 
trainingen 
(8 v.d. 11) 

  

Max.: 4 voldaan 
Cesuur: 4 voldaan  
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Beoordelingsformulier deelopdracht 8: Beoordeling van de praktijksituatie 
 

 
 
  

Naam Beoordelaar:  

Functie:  

Mobiel nummer  

Naam Fitnessbedrijf:  

Vestigingsadres:  

Postcode / Plaats  

Telefoonnummer:  

Calibris erkend Ja / Nee 

Fit!vak lid Ja / Nee 

Bedrijfsstempel 
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Beoordelingsmodel 1: Trainingsvoorbereiding 
 

Nr. De kandidaat: V O 

1.  Omschrijft concreet en benoemt de beginsituatie t.a.v. fitness-deelnemers: leeftijd, aantal, 
motorisch niveau, voorkennis over de beweging, voorkennis over fysieke training, opvallende 
bijzonderheden en kenmerken van de fitnessdeelnemer(s) 

  

2.  Omschrijft concreet en benoemt de beginsituatie t.a.v. de lesgever: eigen motorische 
vaardigheid, eigen technische/tactische vakkennis, inzicht in eigen sociale vaardigheden 

  

3.  Benoemt de beginsituatie t.a.v. de randvoorwaarden en instructies/procedures: ruimte, 
materialen, tijd, instructies/procedures van de organisatie 

  

4.  Formuleert doelen die voldoen aan de volgende criteria:  
-moeten concreet waarneembaar zijn 
-passen bij beginsituatie/vraag 
-minimale eis is benoemd waaraan de beweging moet voldoen 
-voorwaarden voor de beheersing van de beweging zij benoemd (3 v.d. 4) 

  

5.  Heeft een trainingen gemaakt dat bestaat uit 4 onderdelen: 
-specifieke warming-up 
-kern 1 
-kern 2 of slot (3 v.d. 4) 

  

6.  Heeft per onderdeel van zijn lesplannen de volgende aspecten benoemd: de bewegingsvorm, 
hoeveelheid tijd, tekening van de organisatie, hoeveelheid materialen en hun plaats, plaats 
van deelnemers en lesgever, organisatievormen met de daarbij behorende doordraaivormen, 
gebruikte trainingsmethode/vormen, eventuele instructies aan vrijwilligers/ medewerkers/ 
logische opbouw. 

  

7.  Heeft  trainingen gemaakt die voldoen aan de volgende criteria: 
-past bij de doelen en de beginsituatie 
-heeft de didactische werkvorm(en) beschreven 
-procedures/instructies van de organisatie en veiligheidsinstructies zijn benoemd 
-geeft alternatieven voor mogelijke andere omstandigheden 
-de organisatie is effectief en efficiënt (4 v.d. 5). 

  

8.  Heeft trainingen gemaakt waarbij de veiligheid voldoende is gewaarborgd. 
 

  

Max.: 10 voldaan 
Cesuur: 7 voldaan  
 
 

Opmerkingen van de beoordelaar (verplicht in te vullen): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akkoord beoordelaar:   __________________________  
 
 
 
Datum:   __________________________  
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Beoordelingsmodel 2: Het uitvoeren van de trainingen 
 

Nr. De kandidaat: V O 

1.  Zet de materialen op de juiste wijze klaar (of laat ze klaarzetten); gebruikt de materialen 
effectief, verantwoord en veilig. Is vindingrijk bij andere/onverwachte omstandigheden. 

  

2.  Geeft duidelijke instructies en uitleg aan deelnemer(s).   

3.  Past passende didactische werkvormen toe.   

4.  Controleert regelmatig of de fitnessdeelnemer(s) de uitleg begrijpt. Luistert actief en 
speelt in op reacties, toont enthousiasme en zorgt voor een veilig en respectvol klimaat. 

  

5.  Houdt rekening met verschillen van de trainingsinhoud en stemt coaching en begeleiding 
hierop af. Hanteert hierbij verschillende stijlen en technieken. 

  

6.  Bespreekt met deelnemer(s) het verloop en het resultaat van de les/activiteit (evaluatie), 
doet dit uitnodigend en toont waardering voor de bijdrage van anderen. 

  

7.  Doet beweging/handeling op de juiste wijze voor.   

8.  Draagt eigen kennis en deskundigheid op begrijpelijke wijze over. Geeft advies en 
informatie, passend bij de (verschillende) deelnemers). Grijpt tijdig in bij risicovol gedrag. 

  

9.  Houdt zich aan geplande tijd en activiteiten; stuurt bij als het nodig is. Speelt in op 
onverwachte situaties. 

  

10.  Werkt volgens de geldende procedures, protocollen, veiligheidsregels en voorschriften.   

11.  Geeft zelf steeds het goede voorbeeld, is consequent en zorgt voor een sportief gedrag en 
een sfeer van vertrouwen en respect. Is bij het beoordelen van deelnemers consequent en 
objectief. 

  

12.  Stelt duidelijke grenzen en gedragsregels; blijft rustig en voorkomt of vermindert agressief 
gedrag. Spreekt fitnessdeelnemer(s) aan op ongewenst gedrag. 

  

13.  Registreert de resultaten van beoordelingen nauwkeurig en op afgesproken wijze. Trekt 
juiste conclusies uit deze gegevens. 
 

  

Max.: 13 punten 
Cesuur: 12 punten 
  

Opmerkingen van de beoordelaar (verplicht in te vullen): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akkoord beoordelaar:   __________________________  
 
 
 
Datum:   __________________________  


