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Overzicht 
 

Kenmerken kwalificatie 

Naam van de kwalificatie Instructeur Basissport  ORUN 3 

Deelkwalificaties  PVB 3.1 Geven van lessen 

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten 

PVB 3.4 Aansturen van sportkader* 

PVB 3.6 Trainen van paarden 

PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid paard 
* Alleen van toepassing bij Instructeur Basissport ORUN 3 Paardrijden Gehandicapten   

Kwalificatiestructuur  KSS 2017 

Kwalificatielijn  Instructeur 

Kwalificatieniveau  3 

 

Kenmerken sportbond   

Kwalificerende sportbond KNHS 

De Beek 125 

3852 PL  

Ermelo 

Samenstelling toetsingscommissie  Stichting ORUN 

Contactgegevens toetsingscommissie KNHS 

De Beek 125 

3852 PL  

Ermelo 

Datum instelling toetsingscommissie door 

bestuur bond  

1 januari 2010 

Gegevens Commissie van Beroep voor Toetsing CCBT 

 

Kernmerken toetsdocumenten 

Geldend Toetsreglement Sport  14 mei 2013 

Vaststelling toetsplan en PVB’s door 

toetsingscommissie  

15 mei 2018 

Datum laatste positieve audituitslag  2014 

Soort audit Instap, volledig/ deskresearch 

Periodiek, volledig/ deskresearch 

Toetsdocumenten conform model  

KSS 2017  

Nee, de beschrijving van de indicatoren is aangepast op verzoek van de 

examinatoren. 
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Toetsplan Instructeur Basissport ORUN 3  

Algemene informatie voor de sportbond 
Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Instructeur Basissport ORUN 3 te kunnen ontvangen, moet de 

kandidaat de vier kerntaken van een Instructeur Basissport ORUN 3 beheersen. Elke kerntaak wordt door een proeve van 

bekwaamheid (PVB) getoetst. In dit toetsplan staat beschreven:  

 

 Om welke PVB’s het gaat; 

 Wie betrokken zijn bij de afname van de toetsing; 

 Wat van de betrokkenen wordt verwacht.  

 

In de PVB-beschrijvingen staat beschreven wat de PVB inhoudt en welke eisen aan de kandidaat worden gesteld.  

Alle toetsdocumenten zijn beschikbaar via www.knhs.agriholland.nl.  

 

1. Diploma en deelkwalificaties 
Een kandidaat ontvangt het diploma Instructeur Basissport ORUN 3 als de onderstaande vier PVB’s volgens de richtlijnen 

en de norm voor slagen zijn afgelegd:  

 PVB 3.1: Geven van lessen;  

 PVB 3.3: Organiseren van activiteiten; 

 PVB 3.6: Trainen van paarden;  

 PVB 3.7: Beoordelen geschiktheid paard. 

 

Elke kerntaak bestaat uit één of meer PVB’s. Een PVB kan uit meerdere deeltoetsen bestaan. Per PVB wordt een 

beoordelingsformulier verstrekt. De kerntaken staan vermeld op het diploma.   

 

Voor de opleiding Instructeur Basissport ORUN 3 Paardrijden Gehandicapten geldt dat het diploma Instructeur 

Basissport ORUN 3 Allround, Manege, IJslandse paarden of Western behaald moet zijn. Voor de opleiding Instructeur 

Basissport ORUN 3 Eventing geldt dat het diploma Instructeur Basissport ORUN 3 Allround of Manege behaald moet 

zijn.  

 

Een kandidaat ontvangt het diploma Instructeur Basissport ORUN 3 Paardrijden Gehandicapten  als de onderstaande 

twee PVB´s volgens de richtlijnen en de norm voor slagen zijn afgelegd: 

 PVB 3.1: Geven van lessen; 

 PVB 3.4: Aansturen kader. 

 

Een kandidaat ontvangt het diploma Instructeur Basissport ORUN 3 Eventing als de onderstaande twee PVB’s volgens de 

richtlijnen en de norm voor slagen zijn afgelegd:  

 PVB 3.1: Geven van lessen; 

 PVB 3.6: Trainen van paarden. 

 

2. Kerntaken en werkprocessen  
De volgende kerntaken en werkprocessen uit de KSS 2017 worden getoetst.  

 

Kerntaak Werkproces  

Kerntaak 3.1 Geven van lessen 

 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

3.1.2 Begeleidt ruiters tijdens lessen 

3.1.3 Bereidt lessen voor 

3.1.4.1 Voert lessen uit – technische aspecten 

3.1.4.2 Voert uit en evalueert lessen – didactische aspecten 

Kerntaak 3.3 Organiseren van activiteiten 

 3.3.1 Begeleidt ruiters bij activiteiten 

3.3.2 Bereidt activiteiten voor 

3.3.3 Voert uit en evalueert activiteiten 

Kerntaak 3.4 Aansturen van sportkader 

 3.4.1 Informeert assisterend sportkader 

3.4.2 Geeft opdrachten aan assisterend sportkader 

3.4.3 Begeleidt assisterend sportkader 

 

  

http://www.knhs.nl/
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Daarnaast worden de volgende paardensport-specifieke kerntaken en werkprocessen getoetst. 

 

Kerntaak 3.6 Trainen van paarden - Allround* 

 3.6.1 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier 

3.6.2 Rijdt met twee paarden een parcours met een hoogte van (ongeveer) 70 cm 

Kerntaak 3.6 Trainen van paarden - Manege* 

 3.6.1 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier 

3.6.2 Rijdt met twee paarden een parcours met een hoogte van (ongeveer) 70 cm 

Kerntaak 3.6 Trainen van paarden - Eventing* 

 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden 

3.6.2 Rijdt met het eigen paard een verkorte B-cross en met het tweede paard enkele 

crosshindernissen 

Kerntaak 3.6 Trainen van paarden - Mennen* 

 3.6.1 Heeft een correcte houding en past hulpen correct toe 

3.6.2 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier 

3.6.3 Past het Achenbachsysteem toe op het mentoestel 

3.6.4 Rijdt met twee aanspanningen een vaardigheidsparcours met doorgangen van 30 cm.  

Kerntaak 3.6 Trainen van paarden - Voltige* 

 3.6a.1 Heeft een correcte houding tijdens het longeren, beweegt zich correct en gebruikt 

correcte hulpen 

3.6a.2 Traint twee paarden aan de longe, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier 

3.6b.1 Voltigeert een L-plicht in stap 

Kerntaak 3.6 Trainen van paarden - Western* 

 3.6.1 Laat het paard aan de hand voorwaarts en achterwaarts gaan, stuurt een wending in en 

zet het paard vierkant neer 

3.6.2 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden 

3.6.3 Traint de paarden op een effectieve manier en gebruikt hiervoor de bijbehorende hulpen 

Kerntaak 3.6 Trainen van paarden – IJslandse paarden* 

 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden 

3.6.2 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier 

3.6.3 Rijdt met twee paarden op commando de verschillende gangen op voldoende niveau, 

binnen hun mogelijkheden 

Kerntaak 3.6 Trainen van paarden - Freestyle* 

 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden  

3.6.2 Rijvaardigheidsproef op minimaal rijlevel 4 met eigen paard en het analyserend rijden van 

een vreemd paard 

3.6.3 Werkt met twee paarden aan de dubbele lange lijnen op L2 niveau   

Kerntaak 3.6 Trainen van paarden - TREC* 

 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden 

3.6.2 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier 

3.6.3 Rijdt met twee paarden een parcours met een hoogte van (maximaal) 60 cm. 

Kerntaak 3.7 Beoordelen geschiktheid paard 

 3.7.1 Beoordeelt de geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) op basis van relevante 

eigenschappen op het gebied van exterieur, beweging, vermogen en karakter 

3.7.2 Beoordeelt de geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) op basis van leeftijd, 

africhtingsgraad en geredenheid 

3.7.3 Beoordeelt de geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) op basis van relevante 

gezondheidskenmerken 

 

 

*  De kandidaat kiest tussen Allround, Manege, Mennen, Voltige, Western, IJslandse paarden, Freestyle of TREC; 

* De kandidaat kan de opleiding Instructeur Basissport ORUN 3 Eventing volgen als het diploma Basissport 

ORUN 3 Allround of Manege is behaald; 

* De kandidaat kan de opleiding Instructeur Basissport ORUN 3 Paardrijden Gehandicapten volgen als het 

diploma Basissport ORUN 3 Allround, Manege, IJslandse paarden of Western is behaald. 

 

  



4  

4 

 

3. PVB’s 

3.1 Overzicht onderdelen PVB’s 
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3.1 Geven van lessen X X X 

3.3 Organiseren van activiteiten X   

3.4 Aansturen van sportkader X   

3.6 Trainen van paarden   X 

3.7 Beoordelen geschiktheid paard   X 

 

3.2 Samenhang PVB's 

De portfoliobeoordeling van PVB 3.1 vindt plaats vóór de praktijkbeoordeling.  Tijdens het reflectie-interview bij de 

praktijkbeoordeling  wordt het portfolio PVB 3.1 besproken.  Voor de PVB 3.3 lever je een portfolio in met daarin de 

uitgewerkte opdrachten die betrekking hebben op het organiseren van activiteiten.  PVB 3.6 en 3.7 worden in 

samenhang getoetst.  

 

4. Instructies voor de toetsingscommissie  
De toetsingscommissie is ingesteld door het bestuur van de KNHS op 1 januari 2010. De toetsingscommissie is 

verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de toetsing en ziet toe op de naleving van de procedures rondom de 

PVB’s. De toetsingscommissie wijst de PVB-beoordelaars aan of ziet er op toe dat dit gebeurt. Na de beoordeling 

ontvangt de toetsingscommissie de beoordelingsprotocollen die voorzien zijn van de naam van de PVB-beoordelaar en 

van de datum en plaats van de afname. De toetsingscommissie stelt de uitslag formeel vast en ziet toe op de 

afhandeling zoals beschreven in de toetsdocumenten.  

 

De toetsingscommissie heeft conform het Toetsreglement Sport de volgende taken:  

 

 Stelt toetsplannen vast van kwalificatie en bijbehorende PVB-beschrijvingen; 

 Wijst PVB-beoordelaars aan; 

 Verleent vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties; 

 Treft maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PVB; 

 Treft maatregelen met betrekking tot de beoordeling en de uitslag van de PVB; 

 Evalueert proces en inhoud van de PVB;  

 Neemt een beslissing in omstandigheden waarin het Toetsreglement Sport niet voorziet.  

 

5. Instructies voor de PVB-beoordelaars 

5.1 Portfoliobeoordeling 
Voor de portfoliobeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar het portfolio via de elektronische leeromgeving van de 

kandidaat. De PVB-beoordelaar vult het digitale PVB-protocol van de portfoliobeoordeling volledig in en uploadt het 

binnen 15 werkdagen in de elektronische leeromgeving. 

 

De PVB-beoordelaar heeft de volgende taken bij de portfoliobeoordeling:  

 Controleert de afnamecondities; 

 Beoordeelt het portfolio; 

 Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback aan de kandidaat.  
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5.2 Praktijkbeoordeling 
Voor de praktijkbeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar via de KNHS afdeling Opleidingen de datum, tijd, plaats en 

accommodatie van de PVB en de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de kandidaat. Na de beoordeling 

vult de PVB-beoordelaar het PVB-protocol van de praktijkbeoordeling volledig in en stuurt het binnen drie werkdagen 

naar de KNHS afdeling Opleidingen, ter attentie van de toetsingscommissie. 

 

De PVB-beoordelaar heeft de volgende taken bij de praktijkbeoordeling:  

 Stelt zichzelf voor; 

 Controleert de afnamecondities;  

 Beslist over doorgang;  

 Bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang;  

 Grijpt in als de veiligheid in het geding is; 

 Houdt een planningsinterview; 

 Observeert en beoordeelt de praktijk; 

 Houdt een reflectie-interview; 

 Bepaalt het voorlopige resultaat en geeft feedback. 

 

6. Stappen voor de organisatie  
Voor het afnemen van PVB’s moeten de volgende stappen worden gezet.  

 

Ter voorbereiding op de PVB’s  

Stappen  Wie doet het?  Wanneer? Benodigd document 

Informeren van de kandidaat 

over de inhoud en afname 

van de PVB  

De KNHS afdeling 

Opleidingen namens de  

toetsingscommissie 

Bij de start van de 

opleiding en 

voorafgaand aan de PVB 

- PVB-beschrijving  

- Toetsplan  

- Toetsreglement Sport 

Aanvragen van de PVB  Kandidaat Uiterlijk 15 dagen voor 

de vastgestelde 

examendatum 

PVB-beschrijving 

Vaststellen of de kandidaat 

voldoet aan de eisen voor 

toelating tot de PVB  

Toetsingscommissie 

 

Voor aanvang van de 

PVB  

PVB-beschrijving 

Toelaten kandidaat tot PVB Toetsingscommissie Voor aanvang van de  

PVB 

- PVB-beschrijving  

- Bevestiging PVB-afname 

Aanleveren van relevante 

stukken  

Kandidaat  Voor aanvang van de  

PVB 

PVB-beschrijving 

Vaststellen of voldaan is aan 

de afnamecondities en de 

locatie  

PVB-beoordelaar  Bij aanvang van de PVB  PVB-beschrijving 

 

 

 

Tijdens de uitvoering van de PVB’s  

Stappen Wie doet het?  Wanneer? Benodigd materiaal 

Uitvoeren van de PVB-

opdracht  

Kandidaat Tijdens de PVB-afname PVB-beschrijving 

Invullen van het  

beoordelingsprotocol   

PVB-beoordelaar Tijdens en na afloop van 

de PVB-afname  

Protocol uit PVB-beschrijving  

Inleveren beoordelings-

protocol bij 

toetsingscommissie  

PVB-beoordelaar Na afloop van de PVB-

afname 

Protocol uit PVB-beschrijving  
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Ter afronding van de PVB’s 

 

Stappen  Wie doet het?  Wanneer? Benodigd materiaal 

Vaststellen van de uitslag 

van de PVB  

Toetsingscommissie Maximaal 15 werkdagen 

na afname van de PVB  

PVB-beschrijving 

Archiveren van de 

toetsgegevens  

Toetsingscommissie Bewaartermijn is 

minimaal zes maanden 

Toetsreglement Sport  

 

 

7. Commissie van Beroep voor Toetsing  

De Commissie van Beroep voor Toetsing wordt aangewezen door het bestuur van de sportbond. Het bestuur van de 

KNHS heeft hiertoe de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing van ASK/NOC*NSF aangewezen. Een kandidaat kan 

beroep aantekenen bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing tegen een beslissing van de 

toetsingscommissie, naar aanleiding van een bezwaar of een beslissing van de toetsingscommissie over fraude.  
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PVB 3.1 Geven van lessen  

PVB 3.1 Geven van lessen  

Deelkwalificatie van Instructeur Basissport ORUN 3  

Inleiding  
Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Instructeur Basissport ORUN 3 te behalen, moet je vier kerntaken 

op niveau 3 beheersen. Door met succes één of meerdere proeve(n) van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan 

dat je een kerntaak beheerst.  

 

1. Doelstelling  
Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 3.1, het geven van lessen. Met deze PVB toon je aan dat je:  

 Ruiters en ouders/derden kunt informeren en betrekken;   

 Ruiters kunt begeleiden bij een les; 

 Jezelf kunt voorbereiden op het geven van een les; 

 Lessen kunt uitvoeren en evalueren.  

 

2. Opdracht 
De algemene opdracht voor deze PVB is: ‘Geef een les’. Deze opdracht voer je uit aan de hand van vier deelopdrachten.  

 

De vier deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:  

 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden; 

 3.1.2 Begeleidt ruiters tijdens lessen; 

 3.1.3 Bereidt lessen voor; 

 3.1.4 Voert uit en evalueert lessen. 

 

3. Eisen voor toelating PVB  
Je wordt toegelaten tot de PVB als je voldoet aan de volgende eisen:  

 Je bent lid van de KNHS; 

 Je bent op 1 februari 2020 18 jaar; 

 Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding: je hebt het diploma “Aspirant-Instructeur ORUN 2” en je 

hebt een ‘7’ voor ‘lesgeven’ en ‘rijden’; 

 Je bent bij ten minste 80% van de lesavonden aanwezig geweest; 

 Je hebt een opleidingscijfer van minimaal 6,0; 

 Je hebt een geldig BHV-certificaat geüpload in Moodle; 

 Je hebt een voldoende behaald (minimaal 65%) voor de theorietoets Rijtechniek; 

 Je hebt het filmpje ingeleverd via Moodle, twee weken voor de examendatum;  

 Je hebt een voldoende beoordeling voor de stage; 

 Je hebt het inschrijfgeld voor de PVB betaald. 

 

4. Onderdelen PVB  
De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een 

beoordeling van het portfolio. De praktijkbeoordeling start met een planningsinterview en wordt afgerond met een 

reflectie-interview. Het planningsinterview richt zich op enkele daartoe aangewezen beheersingscriteria en duurt 

maximaal 15 minuten. De praktijk duurt maximaal 30 minuten. Het reflectie-interview gaat over les en duurt maximaal 15 

minuten. Dan volgt een portfolio gesprek van maximaal 15 minuten over het portfolio.  De beoordelingscriteria staan in 

het protocol van PVB 3.1.  

 

5. Afnamecondities en locatie  
De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het periodeplan dat je hebt opgesteld en alle lesvoorbereidingen die je 

daarbij hebt opgesteld voor een groep van ten minste vier ruiters. De praktijkbeoordeling heeft betrekking op (een deel 

van) een les die je aan deze groep geeft. Daarnaast geef je tijdens de praktijkbeoordeling les aan een groep van ten 

minste twee ( vier voor de manege-variant) ruiters van het gevraagde niveau. Deze ruiters zijn medecursisten. Het is jouw 

verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de groep ruiters voldoet aan bovenstaande eisen.  

De PVB wordt afgenomen op de locatie die is aangewezen door de toetsingscommissie. Het reflectie-interview vindt 

plaats in een daarvoor geschikte ruimte. 
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PVB 3.1 Geven van lessen  

6. Richtlijnen  

6.1 Informatie 
Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor de kwalificatie Instructeur Basissport ORUN 3 

en het Toetsreglement Sport. Deze documenten zijn te vinden op http://knhs.agriholland.nl/. 

6.2 Inschrijvingsprocedure 
Je schrijft je in voor de portfoliobeoordeling door het portfolio voor de vastgestelde datum te uploaden in de digitale 

leeromgeving (Moodle). Je bent door je deelname aan de lessen automatisch ingeschreven voor de praktijkbeoordeling, 

mits je voldoet aan de eisen voor toelating van de PVB zoals gesteld in artikel 3.  

6.3 Voorbereiding kandidaat 
Voor de portfoliobeoordeling wordt in het kader van de PVB geen aparte voorbereiding van je verwacht. Voor de 

praktijkbeoordeling ben je verantwoordelijk voor ruiters die voldoen aan het gestelde in de afnamecondities. De 

lesvoorbereiding geef je 10 minuten voor aanvang van de praktijkbeoordeling aan de PVB-beoordelaar.  

6.4 PVB-beoordelaar 
Elk PVB-onderdeel wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de 

toetsingscommissie van de KNHS.  

6.5 Beoordeling 
Beoordeling van het portfolio gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De 

beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen. Beoordeling van de praktijk gebeurt aan de hand van 

de werkprocessen die zijn opgenomen in het protocol. Per werkproces zijn indicatoren benoemd die indiceren dat een 

werkproces voldoende wordt beheerst.  

6.6 Normering 
Om te slagen moeten de portfolio- en de praktijkbeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op alle 

beoordelingscriteria 'voldaan' is gescoord. De praktijk is voldoende als op alle werkprocessen 'voldaan' is gescoord. 

Om door te kunnen stromen naar de opleiding Wedstrijdsport moet je een ‘7’ halen voor de praktijkbeoordeling van PVB 

3.1. Naast de beoordeling “voldaan’/’niet voldaan”,  wordt dus een cijfermatige beoordeling gegeven.  

6.7 Uitslag 
De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de dag van de praktijkbeoordeling / de 

ontvangst van het portfolio. 

6.8 Herkansing  
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PVB is maximaal 

twee. In totaal heb je dus drie kansen om PVB 3.1 te halen. Hierbij geldt dat er niet langer dan drie jaar mag zitten tussen 

de start van de opleiding en de laatste herkansing.  

6.9 Bezwaar of beroep  
Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PVB-

afname en/of de uitslag van de PVB.  

 

Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude, 

kun je beroep aantekenen bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat 

in het Toetsreglement Sport.  

http://knhs.agriholland.nl/
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – portfoliobeoordeling  

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – portfoliobeoordeling 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities: ja/nee* 

Portfolio bestaat uit: 

 Periodeplan 

 Drie lesvoorbereidingen voor de ruiters/menners/voltigeurs uit het periodeplan 

 Eén lesvoorbereiding voor een ruiter/menner/voltigeur uit een andere doelgroep 

 Verslag van de eindevaluatie 

 Stagebeoordelingsformulier 

 Aanwezigheidsregistratieformulieren 

 BHV-certificaat 

Het portfolio is compleet: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Werkproces 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Adviseert ruiters over harnachement en voeding  

2 Maakt afspraken met ruiters en ouders/derden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
paarden en de ruiters 

Werkproces 3.1.3 Bereidt lessen voor  

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De les draagt bij aan het realiseren van doelen op 

langere termijn 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Analyseert beginsituatie gericht op ruiters, omgeving en zijn 
eigen kwaliteiten als instructeur 

 

5 Bouwt het periodeplan (chrono)logisch op 

6 Stemt periodeplan af op niveau van de ruiters 

7 Formuleert doelstellingen concreet 

8 Beschrijft evaluatiemethoden en -momenten 

9 Werkt passend binnen het periodeplan lessen uit 

10 Baseert de lesvoorbereiding op het periodeplan 

11 Verwerkt evaluaties in de lesvoorbereiding 

12 Stemt de lesinhoud af op de mogelijkheden van de ruiters 

13 Kiest voor een verantwoorde lesopbouw 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de portfoliobeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
          Stage                 BHV               Portfolio            Totaal                           
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasissport Allround 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basissport 

Allround 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces1 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

2 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.2 Begeleidt ruiters tijdens dressuurlessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

5 Les is voorbereid 

6 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

7 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

8 Toont een correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.4.1 Voert dressuurlessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van de ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

9 Heeft aandacht voor de correcte houding en onafhankelijke 
zit in alle gangen 

 

10 Werkt aan het juiste basistempo 

11 Werkt naar een constante verbinding 

12 Gebruikt oefeningen om paarden te verbeteren 

13 Werkt aan nageeflijkheid en aanleuning. Werkt aan 
ontspanning, takt, houding en tempo van het paard 

14 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.4.2 Voert dressuurlessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

15 Hanteert een logische lesopbouw   

16 Heeft een goede interactie met de ruiters 

17 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

18 Evalueert proces en resultaat van de les 

19 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

 

  

                                                                 
1 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 



11  

11 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasissport Allround 

Werkproces 3.1.5 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

20 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

21 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

22 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.6 Begeleidt ruiters tijdens springlessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

23 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

24 Les is voorbereid 

25 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

26 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

27 Toont correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.7.1 Voert springlessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van paard en ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

28 Legt oefeningen duidelijk uit en past nacontrole toe  

29 Heeft aandacht voor de correcte houding en onafhankelijke 
zit en verlichte zit 

30 Hanteert juiste afstanden bij het springen 

31 Geeft aanwijzingen m.b.t. tempocontrole tijden het springen. 

32 Begeleidt  voor, na en tijdens de sprong 

33 Gaat handig om met het hindernismateriaal 

34 Gebruikt vaktaal en maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
een zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.7.2 Voert springlessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

35 Hanteert een logische lesopbouw  
 
 
 

36 Heeft een goede interactie met de ruiters 

37 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

38 Evalueert proces en resultaat van de les 

39 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout:   
Welzijn en veiligheid   Schaadt het welzijn van het paard  en schaadt de veiligheid van zichzelf en/of mederuiters.     Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                  Dressuur           Springen          Totaal                           
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasissport Manege 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basissport 

Manege 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces2 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

2 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.2 Begeleidt ruiters tijdens dressuurlessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

5 Les is voorbereid 

6 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

7 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

8 Toont een correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.4.1 Voert dressuurlessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van de ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

9 Heeft aandacht voor de correcte houding en onafhankelijke 
zit in alle gangen 

 

10 Werkt aan het juiste basistempo 

11 Werkt naar een constante verbinding 

12 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.4.2 Voert dressuurlessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

13 Hanteert een logische lesopbouw   

14 Heeft een goede interactie met de ruiters 

15 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

16 Evalueert proces en resultaat van de les 

17 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

 
  

                                                                 
2 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasissport Manege 

Werkproces 3.1.5 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

18 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

19 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

20 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.6 Begeleidt ruiters tijdens springlessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

21 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

22 Les is voorbereid 

23 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

24 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

25 Toont correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.7.1 Voert springlessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van paard en ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

26 Legt oefeningen duidelijk uit en past nacontrole toe  

27 Heeft aandacht voor de correcte houding en onafhankelijke 
zit en verlichte zit 

28 Hanteert juiste afstanden bij het springen 

29 Geeft aanwijzingen m.b.t. tempocontrole tijden het springen. 

30 Begeleidt  voor, na en tijdens de sprong 

31 Gaat handig om met het hindernismateriaal 

32 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont een 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.7.2 Voert springlessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

33 Hanteert een logische lesopbouw  
 
 
 

34 Heeft een goede interactie met de ruiters 

35 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

36 Evalueert proces en resultaat van de les 

37 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout:   
Welzijn en veiligheid   Schaadt het welzijn van het paard  en schaadt de veiligheid van zichzelf en/of mederuiters.     Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                  Dressuur           Springen          Totaal                           
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Paardrijden gehandicapten 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basissport 

Paardrijden Gehandicapten 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces3 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

2 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.2 Begeleidt ruiters tijdens lessen  

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

5 Les is voorbereid 

6 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

7 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

8 Toont een correcte beroepshouding 

 
  

                                                                 
3 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Paardrijden gehandicapten 

Werkproces 3.1.4.1 Voert lessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van paard en ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

9 Geeft feedback en aanwijzingen aan ruiters op basis van 
analyse van de uitvoering 

 

10 Stuurt begeleiders aan en betrekt ze bij de les 

11 Controleert juist gebruik van aan gepast harnachement 

12 Controleert de teugelvoering bij aangepaste teugels 

13 Zet materialen (zoals pionnen en spelmateriaal) effectief in 
tijdens de les 

14 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.4.2 Voert lessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

16 Hanteert een logische lesopbouw  
 
 
 

17 Heeft een goede interactie met de ruiters 

18 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

19 Evalueert proces en resultaat van de les 

20 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout:   
Welzijn en veiligheid   Schaadt het welzijn van het paard  en schaadt de veiligheid van zichzelf en/of mederuiters.     Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                Lessen               Totaal                           
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Eventing 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basissport 

Eventing 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces4 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

2 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.2 Begeleidt ruiters tijdens crosslessen  

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

5 Les is voorbereid 

6 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

7 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

8 Toont een correcte beroepshouding 

 
  

                                                                 
4 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Eventing 

Werkproces 3.1.4.1 Voert crosslessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van paard en ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

9 Heeft aandacht voor een correcte houding, balans en 
onafhankelijke zit in alle gangen en tijdens de afzet, sprong, 
landing en tussen de hindernissen. 

 

10 Werkt aan nageeflijkheid en aanleuning. Werkt aan 
ontspanning, takt, houding en tempo van het paard 

11 Gebruikt oefeningen om paarden te verbeteren 

12 Geeft aanwijzingen die er voor zorgen dat de hindernis veilig 
wordt gesprongen en m.b.t. het controlepunt voor de 
hindernissen 

13 Hanteert de juiste afstanden bij het springen 

14 Zorgt dat er controle blijft op houding en tempo 

15 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.4.2 Voert crosslessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

16 Hanteert een logische lesopbouw  
 
 
 

17 Heeft een goede interactie met de ruiters 

18 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

19 Evalueert proces en resultaat van de les 

20 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout:   
Welzijn en veiligheid   Schaadt het welzijn van het paard  en schaadt de veiligheid van zichzelf en/of mederuiters.     Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                 Cross               Totaal                           
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Mennen 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basissport 

Mennen 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces5 3.1.1 Informeert en betrekt menners en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Vertelt de menner(s) wat het doel van de les is  

2 Gaat respectvol om met de menners en paarden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
menners en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.2 Begeleidt menners tijdens dressuurlessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de menners 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de menners 

 

5 Les is voorbereid 

6 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

7 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert menners 

8 Toont een correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.4.1 Voert dressuurlessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van de menner 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

9 Geeft feedback en aanwijzingen aan menners o.b.v. analyse 
van de uitvoering 

 

10 Werkt aan het juiste grondtempo 

11 Werkt aan de balans en houding van de menner 

12 Gebruikt oefeningen om paarden te verbeteren 

13 Werkt aan nageeflijkheid en aanleuning. Werkt aan 
ontspanning, takt, houding en tempo van het paard 

14 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.4.2 Voert dressuurlessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de menners 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

15 Hanteert een logische lesopbouw   

16 Heeft een goede interactie met de menners 

17 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

18 Evalueert proces en resultaat van de les 

19 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

 
  

                                                                 
5 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Mennen 

Werkproces 3.1.5 Informeert en betrekt menners en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

20 Vertelt de menner(s) wat het doel van de les is  

21 Gaat respectvol om met de menners en paarden 

22 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
menners en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.6 Begeleidt menners tijdens vaardigheidslessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de menners 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

23 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de menners 

 

24 Les is voorbereid 

25 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

26 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert menners 

27 Toont correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.7.1 Voert vaardigheidslessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van paard en menner 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

28 Geeft feedback en aanwijzingen aan menners o.b.v. analyse 
van de uitvoering 

 

29 Werkt aan het juiste grondtempo 

30 Werkt aan de balans en houding van de menner 

31 Werkt aan het verbeteren van wendingen en ritme 

32 Werkt aan nageeflijkheid en aanleuning. Werkt aan 
ontspanning, takt, houding en tempo van het paard 

33 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.7.2 Voert vaardigheidslessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de menners 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

34 Hanteert een logische lesopbouw  
 
 
 

35 Heeft een goede interactie met de menners 

36 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

37 Evalueert proces en resultaat van de les 

38 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout:   
Welzijn en veiligheid   Schaadt het welzijn van het paard  en schaadt de veiligheid van zichzelf en/of medemenners.     Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
      Dressuur       Vaardigheid          Totaal                           
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Voltige 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basissport 

Voltige 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces6 3.1.1 Informeert en betrekt voltigeurs en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Vertelt de voltigeur(s) wat het doel van de les is  

2 Gaat respectvol om met de voltigeurs en paarden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
voltigeurs en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.2 Begeleidt voltigeurs tijdens voltigelessen op de ton 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de voltigeurs 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de voltigeurs 

 

5 Les is voorbereid 

6 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

7 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert voltigeurs 

8 Toont een correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.4.1 Voert voltigelessen op de ton uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van de voltigeur 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

9 Geeft feedback en aanwijzingen aan voltigeurs o.b.v. 
analyse van de uitvoering 

 

10 Werkt aan de verbetering van technieken 

11 Werkt aan de verbetering van lichaamscontrole, kracht, 
lenigheid en balans 

12 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.4.2 Voert voltigelessen op de ton uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de voltigeurs 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

13 Hanteert een logische lesopbouw   

14 Heeft een goede interactie met de voltigeurs 

15 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

16 Evalueert proces en resultaat van de les 

17 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

 
  

                                                                 
6 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Voltige 

Werkproces 3.1.5 Informeert en betrekt voltigeurs en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

18 Vertelt de voltigeur(s) wat het doel van de les is  

19 Gaat respectvol om met de voltigeurs en paarden 

20 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
voltigeurs en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.6 Begeleidt voltigeurs tijdens voltigelessen op het paard 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de voltigeurs 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

21 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de voltigeurs 

 

22 Les is voorbereid 

23 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

24 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert voltigeurs 

25 Toont correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.7.1 Voert voltigelessen op het paard uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van paard en voltigeur 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

26 Geeft feedback en aanwijzingen aan voltigeurs o.b.v. 
analyse van de uitvoering 

 

27 Werkt aan verbetering van technieken 

28 Werkt aan verbetering van de algehele controle 

29 Werkt aan verbetering van paardgevoel 

30 Werkt aan verbetering van balans en houding 

31 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.7.2 Voert voltigelessen op het paard uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de voltigeurs 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

32 Hanteert een logische lesopbouw  
 
 
 

33 Heeft een goede interactie met de voltigeurs 

34 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

35 Evalueert proces en resultaat van de les 

36 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout:   
Welzijn en veiligheid   Schaadt het welzijn van het paard  en schaadt de veiligheid van zichzelf en/of medevoltigeurs.     Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
     Op de ton      Op het paard         Totaal                           
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Western 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basissport 

Western 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces7 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

2 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.2 Begeleidt ruiters tijdens reininglessen  

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

5 Les is voorbereid 

6 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

7 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

8 Toont een correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.4.1 Voert reininglessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van de ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

9 Geeft feedback en aanwijzingen aan ruiters o.b.v. analyse 
van de uitvoering 

 

10 Werkt aan de verbetering van de impuls en het evenwicht 

11 Werkt aan de balans en houding van de ruiter 

12 Werkt aan ruiterfitheid 

13 Werkt aan nageeflijkheid en aanleuning. Werkt aan 
ontspanning, takt, houding en tempo van het paard 

14 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.4.2 Voert reininglessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

15 Hanteert een logische lesopbouw   

16 Heeft een goede interactie met de ruiters 

17 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

18 Evalueert proces en resultaat van de les 

19 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

 

  

                                                                 
7 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Western 

Werkproces 3.1.5 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

20 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

21 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

22 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.6 Begeleidt ruiters tijdens pleasure/traillessen  

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

23 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

24 Les is voorbereid 

25 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

26 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

27 Toont correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.7.1 Voert pleasure/traillessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van paard en ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

28 Geeft feedback en aanwijzingen aan ruiters o.b.v. analyse 
van de uitvoering 

 

29 Werkt aan de verbetering van de impuls en het evenwicht 

30 Werkt aan de balans en houding van de ruiter 

31 Werkt aan ruiterfitheid 

32 Werkt aan nageeflijkheid en aanleuning. Werkt aan 
ontspanning, takt, houding en tempo van het paard 

33 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.7.2 Voert pleasure/traillessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

34 Hanteert een logische lesopbouw  
 
 
 

35 Heeft een goede interactie met de ruiters 

36 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

37 Evalueert proces en resultaat van de les 

38 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout:   
Welzijn en veiligheid   Schaadt het welzijn van het paard  en schaadt de veiligheid van zichzelf en/of mederuiters.     Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
       Reining       Pleasure/Trail        Totaal                           
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport IJslandse paarden 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basissport 

IJslandse paarden 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 

Werkproces8 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

2 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.2 Begeleidt ruiters tijdens rijlessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

5 Les is voorbereid 

6 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

7 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

8 Toont een correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.4.1 Voert rijlessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van de ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

9 Geeft feedback en aanwijzingen aan ruiters op basis van 
analyse van de uitvoering 

 

10 Verbetert de zit, houding en balans in alle gangen 

11 Werkt aan het juiste grondtempo in alle gangen 

12 Werkt naar een constante verbinding 

13 Gebruikt oefeningen om paarden te verbeteren 

14 Werkt aan nageeflijkheid en aanleuning. Verbetert 
tactzuiverheid, souplesse en ontspannenheid 

15 Verbetert wendingen. Verbetert de impuls en het evenwicht 
in alle gangen 

16 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.4.2 Voert rijlessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

17 Hanteert een logische lesopbouw   

18 Heeft een goede interactie met de ruiters 

19 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

20 Evalueert proces en resultaat van de les 

21 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

  

                                                                 
8 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport IJslandse paarden 

Werkproces 3.1.5 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

22 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

23 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

24 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.6 Begeleidt ruiters tijdens les in vier gangen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

25 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

26 Les is voorbereid 

27 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

28 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

29 Toont correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.7.1 Voert les in vier gangen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van paard en ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

30 Verbetert de zit, houding en balans in alle gangen  

31 Werkt aan het juiste grondtempo in alle gangen 

32 Werkt naar een constante verbinding 

33 Gebruikt oefeningen om paarden te verbeteren 

34 Werkt aan nageeflijkheid en aanleuning. Verbetert 
tactzuiverheid, souplesse en ontspannenheid 

35 Verbetert wendingen. Verbetert de impuls en het evenwicht 
in alle gangen 

36 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.7.2 Voert les in vier gangen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

37 Hanteert een logische lesopbouw  
 
 
 

38 Heeft een goede interactie met de ruiters 

39 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

40 Evalueert proces en resultaat van de les 

41 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout:   
Welzijn en veiligheid   Schaadt het welzijn van het paard  en schaadt de veiligheid van zichzelf en/of mederuiters.     Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                              Rijles         Les in vier gangen       Totaal                           
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Freestyle 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basissport 

Freestyle 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces9 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

2 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.2 Begeleidt ruiters tijdens les in lange lijnen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

5 Les is voorbereid 

6 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

7 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

8 Toont een correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.4.1 Voert les in lange lijnen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van de ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

9 Geeft feedback en aanwijzingen aan ruiters op basis van 
analyse van de uitvoering 

 

10 Deelt de oefening op in stapjes om de knelpunten van de 
combinatie te analyseren. 

11 Kiest voor een onderbouwende oefening die past bij het niveau 
van de combinatie in gelijkwaardig overleg met de leerling 

12 Creëert een merkbaar evenwicht tussen controleren, 
instrueren en motiveren 

13 Werkt met hoofd- en subdoelstellingen 

14 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.4.2 Voert les in lange lijnen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

15 Hanteert een logische lesopbouw   

16 Heeft een goede interactie met de ruiters 

17 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

18 Evalueert proces en resultaat van de les 

19 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

  

                                                                 
9 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 



27  

27 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordelingBasisssport Freestyle 

Werkproces 3.1.5 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

20 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

21 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

22 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.6 Begeleidt ruiters tijdens freestyle lessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

23 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

24 Les is voorbereid 

25 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

26 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

27 Toont correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.7.1 Voert freestyle lessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van paard en ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

28 Geeft feedback en aanwijzingen aan ruiters op basis van 
analyse van de uitvoering 

 

29 Deelt de oefening op in stapjes om de knelpunten van de 
combinatie te analyseren. 

30 Kiest voor een onderbouwende oefening die past bij het niveau 
van de combinatie in gelijkwaardig overleg met de leerling 

31 Creëert een merkbaar evenwicht tussen controleren, 
instrueren en motiveren 

32 Werkt met hoofd- en subdoelstellingen 

33 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.7.2 Voert freestyle lessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

34 Hanteert een logische lesopbouw  
 
 
 

35 Heeft een goede interactie met de ruiters 

36 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

37 Evalueert proces en resultaat van de les 

38 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout:   
Welzijn en veiligheid   Schaadt het welzijn van het paard  en schaadt de veiligheid van zichzelf en/of mederuiters.     Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                               Lange lijnen      Freestyle             Totaal                           
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basisisport TREC 

Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basissport TREC 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces10 3.1.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

1 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

2 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

3 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.2 Begeleidt ruiters tijdens parcourslessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

4 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

5 Les is voorbereid 

6 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

7 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

8 Toont een correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.4.1 Voert parcourslessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van de ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

Beoordelingscriteria  

9 Geeft feedback en aanwijzingen aan ruiters op basis van 
analyse van de uitvoering 

 

10 Werkt aan het juiste grondtempo 

11 Werkt aan de impuls, het evenwicht en het rechtgericht zijn 

12 Voert nacontrole uit na de hindernis 

13 Werkt aan nageeflijkheid en aanleuning. Werkt aan 
ontspanning, takt, houding en tempo van het paard 

14 Werkt aan wendingen en ritme 

15 Verbetert de balans en houding van de ruiter 

16 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.4.2 Voert parcourslessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

17 Hanteert een logische lesopbouw   

18 Heeft een goede interactie met de ruiters 

19 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

20 Evalueert proces en resultaat van de les 

21 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

 

  

                                                                 
10 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.1 Geven van lessen – praktijkbeoordeling Basisisport TREC 

Werkproces 3.1.5 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Doel van de les is duidelijk 

 Sportief en respectvol gedrag 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel). 

22 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is  

23 Gaat respectvol om met de ruiters en paarden 

24 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij 
ruiters en paarden en handelt in geval van een 
noodsituatie/ongeluk 

Werkproces 3.1.6 Begeleidt ruiters tijdens rijlessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Les sluit aan bij de ruiters 

 Les is veilig 

 Les is voorbereid 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

25 Verdeelt de aandacht over de groep en heeft zicht op de 
wensen van de ruiters 

 

26 Les is voorbereid 

27 Zorgt dat de les veilig kan verlopen 

28 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

29 Toont correcte beroepshouding 

Werkproces 3.1.7.1 Voert rijlessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen 

leiden tot een verbetering van paard en ruiter 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

30 Geeft feedback en aanwijzingen aan ruiters op basis van 
analyse van de uitvoering 

 

31 Werkt aan het juiste grondtempo 

32 Werkt aan de impuls, het evenwicht en het rechtgericht zijn 

33 Werkt aan nageeflijkheid en aanleuning. Werkt aan 
ontspanning, takt, houding en tempo van het paard 

34 Werkt aan wendingen en ritme 

35 Verbetert de balans en houding van de ruiter 

36 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont 
zelfpresentatie 

Werkproces 3.1.7.2 Voert rijlessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Les is afgestemd op de ruiters 

 Les is goed opgebouwd 

 Les wordt geëvalueerd 

Voldaan / Niet voldaan ( omcirkel) 

37 Hanteert een logische lesopbouw  
 
 
 

38 Heeft een goede interactie met de ruiters 

39 Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden en maakt 
gebruik van goede voorbeelden 

40 Evalueert proces en resultaat van de les 

41 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout:   
Welzijn en veiligheid   Schaadt het welzijn van het paard  en schaadt de veiligheid van zichzelf en/of mederuiters.     Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                  Parcours           Rijles                Totaal                           
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PVB 3.3 Organiseren van activiteiten 

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten  

Deelkwalificatie van Instructeur Basissport ORUN 3 

Inleiding  

Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Instructeur Basissport ORUN 3 te behalen, moet je vier kerntaken 

op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je een 

kerntaak beheerst. 

 

1. Doelstelling  

Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 3.3, het organiseren van activiteiten. Met deze PVB toon je aan dat je:  

 Ruiters kunt begeleiden bij een activiteit; 

 Activiteiten kunt voorbereiden; 

 Activiteiten kunt uitvoeren en evalueren.  

 

2. Opdracht 

De algemene opdracht voor deze PVB is: ‘Organiseer een activiteit’. Deze opdracht voer je uit aan de hand van drie 

deelopdrachten.   

 

De drie deelopdrachten hebben betrekking op de werkprocessen: 

 3.3.1 Begeleidt ruiters/menners/voltigeurs bij activiteiten;  

 3.3.2 Bereidt activiteiten voor;  

 3.3.3 Voert uit en evalueert activiteiten.  

 

3. Eisen voor toelating PVB  
Je kunt je portfolio ter beoordeling aanbieden als je voldoet aan de volgende eisen:  

 Je bent lid van de KNHS; 

 Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding; 

 Je hebt inschrijfgeld voor de PVB betaald. 

 

4. Onderdelen PVB  
De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een beoordeling van het portfolio 

door de PVB-beoordelaar.  De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB 3.3.  

 

5. Afnamecondities  

De activiteit die je organiseert is gericht op het werven, behouden en ontwikkelen van ruiters. De activiteit heeft 

betrekking op minimaal 8 deelnemers en duurt minimaal één uur. De activiteit is géén les of vaardigheidstoets. 
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PVB 3.3 Organiseren van activiteiten 

6. Richtlijnen 

6.1 Informatie 
Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie instructeur 3 en het 

Toetsreglement Sport. Deze documenten zijn te vinden op www.knhs.agriholland.nl.  

6.2 Inschrijvingsprocedure 
Je schrijft je in voor de portfoliobeoordeling door het portfolio voor de vastgestelde datum te uploaden in de digitale 

leeromgeving (Moodle).  

6.3 Voorbereiding kandidaat 
Voor de portfoliobeoordeling wordt verder geen voorbereiding van je verwacht. 

6.4 PVB-beoordelaar 
Elk PVB-onderdeel wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de 

toetsingscommissie van de KNHS.  

6.5 Beoordelingen 
Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De 

beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen.  

6.6 Normering 
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op alle beoordelingscriteria 

'voldaan' is gescoord. 

6.7 Uitslag 
De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je hierover binnen 15 werkdagen na de ontvangst van je portfolio. 

6.8 Herkansing  
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Je hebt recht op maximaal twee herkansingen. In 

totaal heb je dus drie kansen om PVB 3.2 te halen. Hierbij geldt dat er niet langer dan drie jaar mag zitten tussen de start 

van de opleiding en de laatste herkansing.   

6.9 Bezwaar of beroep  
Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of na de PVB-

afname en/of de uitslag van de PVB.  

 

Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude, 

kun je beroep aantekenen bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat 

in het Toetsreglement Sport.  

 

http://www.knhs.nl/
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Protocol PVB 3.3 Organiseren van activiteiten - portfoliobeoordeling 

Protocol PVB 3.3 Organiseren van activiteiten – portfoliobeoordeling 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities: ja/nee* 

Portfolio bestaat uit: 

 Draaiboek 

 Instructie aan de vrijwilliger(s) en/of instructeurs 

 Verslag van de activiteit, inclusief ecaluatie en een verslag van kwaliteiten als begeleider 

Het portfolio is compleet: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 
 

 

Werkproces 3.3.1 Begeleidt ruiters/menner/voltigeurs bij activiteiten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Begeleiding sluit aan bij de interesse van (potentiele) 

sporters 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Geeft informatie aan de ruiters  

2 Treedt op bij onveilige situaties 

3 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen 

Werkproces 3.1.3 Bereidt activiteiten voor  

Het resultaat van het werkproces is: 

 De activiteit is afgestemd op de randvoorwaarden 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

4 Maakt bij de organisatie gebruik van een draaiboek  

5 Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen 

6 Zorgt dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht 

Werkproces 3.3.3 Voert uit en evalueert activiteiten 

De resultaten van het werkproces zijn: 

 Activiteit is uitgevoerd 

 Activiteit is geëvalueerd  

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

7 Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen  

8 Werkt samen met anderen 

9 Komt afspraken na 

10 Rondt activiteit af 

11 Rapporteert over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie 
van de activiteit 

12 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 

13 Reflecteert op eigen handelen 

14 Vraagt feedback 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de portfoliobeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                 Draaiboek         Portfolio            Totaal                           
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PVB 3.4 Aansturen van sportkader 

PVB 3.4 Aansturen van sportkader  

Deelkwalificatie van instructeur Basissport  ORUN 3  

Inleiding  

Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Instructeur Basissport  ORUN 3 Paardrijden Gehandicapten te 

behalen, moet je twee kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve van bekwaamheid (PVB) af te 

leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst.  

 

1. Doelstelling  
Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 3.4, aansturen van sportkader. Met deze PVB toon je aan dat je:  

 Assisterend sportkader kunt informeren; 

 Assisterend sportkader opdrachten kunt geven; 

 Assisterend kader kunt begeleiden.  

 

2. Opdracht 
De algemene opdracht voor deze PVB is: ‘Stuur sportkader aan’. Deze opdracht voer je uit aan de hand van drie 

deelopdrachten.  Sportkader moet worden gelezen als “vrijwilligers”.  

 

De drie deelopdrachten hebben betrekking op de werkprocessen: 

 3.4.1 Informeert assisterend sportkader;  

 3.4.2 Geeft opdrachten aan assisterend sportkader;  

 3.4.3 Begeleidt assisterend sportkader.  

 

3. Eisen voor toelating PVB  
Je kunt je portfolio ter beoordeling aanbieden als je voldoet aan de volgende eisen:  

 Je bent lid van de KNHS; 

 Je hebt een diploma Instructeur Basissport ORUN 3, Allround, Manege, IJslandse paarden of Western.  

 Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding; 

 Je hebt inschrijfgeld voor de PVB betaald. 

 

4. Onderdelen PVB  
De PVB bestaat uit een portfoliobeoordeling. Een portfoliobeoordeling bestaat uit een beoordeling van het portfolio 

door de PVB-beoordelaar. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB 3.4.  

 

5. Afnamecondities  

Je stuurt minimaal vier vrijwilligers  aan. Alle vrijwilligers begeleiden de ruiters in de les.  
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PVB 3.4 Aansturen van sportkader 

6. Richtlijnen 

6.1 Informatie 
Informatie over de PVB staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie instructeur 3 en het 

Toetsreglement Sport. Deze documenten zijn te vinden op www.knhs.agriholland.nl.  

6.2 Inschrijvingsprocedure 
Je schrijft je in voor de portfoliobeoordeling door het portfolio voor de vastgestelde datum te uploaden in de digitale 

leeromgeving (Moodle). 

6.3 Voorbereiding kandidaat 
Voor de portfoliobeoordeling wordt verder geen voorbereiding van je verwacht. 

6.4 PVB-beoordelaar 
Elk PVB-onderdeel wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de 

toetsingscommissie van de KNHS.  

6.5 Beoordelingen 
Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol. De 

beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen.  

6.6 Normering 
Om te slagen moet de portfoliobeoordeling voldoende zijn. Het portfolio is voldoende als op alle beoordelingscriteria 

'voldaan' is gescoord. 

6.7 Uitslag 
De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de ontvangst van je portfolio. 

6.8 Herkansing  
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Je hebt recht op twee herkansingen. In totaal heb je 

dus drie kansen om PVB 3.4 te halen. Hierbij geldt dat er niet langer dan drie jaar mag zitten tussen de start van de 

opleiding en de laatste herkansing.   

6.9 Bezwaar of beroep  
Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PVB-

afname en/of de uitslag van de PVB.  

 

Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude, 

kun je beroep aantekenen bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat 

in het Toetsreglement Sport. 

http://www.knhs.nl/
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Protocol PVB 3.4 Aansturen van sportkader – portfoliobeoordeling  

Protocol PVB 3.4 Aansturen van sportkader – portfoliobeoordeling 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities: ja/nee* 

Portfolio bestaat uit: 

 Draaiboek 

 Instructie aan de vrijwilliger(s) en/of instructeurs 

 Verslag van de activiteit, inclusief ecaluatie en een verslag van kwaliteiten als begeleider 

Het portfolio is compleet: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 
 

 

Werkproces 3.4.1 Informeert assisterend sportkader 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Assisterend sportkader is bekend met de taak die hij 

moet uitvoeren 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Informeert assisterend sportkader over de inhoud van de les  

2 Komt afspraken na 

Werkproces 3.4.2 Geeft opdrachten aan assisterend sportkader  

Het resultaat van het werkproces is: 

 Assisterend sportkader voert gegeven opdrachten 

uit 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

3 Geeft assisterend kader opdrachten die bij zijn taak passen  

Werkproces 3.4.3 Begeleidt assisterend sportkader  

Het resultaat van het werkproces is: 

 Enthousiast en op zijn taak berekend assisterend 

sportkader 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

4 Bespreekt met het assisterend sportkader wat er goed ging 
en wat de verbeterpunten zijn 

 

5 Motiveert assisterend sportkader 

6 Analyseert het handelen van het assisterende sportkader en 
neemt op basis hiervan adequate maatregelen 

7 Houdt toezicht op wijze van begeleiden van ruiters door 
assisterend sportkader 

8 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen 

9 Vertoont voorbeeldgedrag 

10 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie 

11 Reflecteert op het eigen handelen 

12 Vraagt feedback 

13 Verwoordt eigen leerbehoeften 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie: 
 
 
 
 

Resultaat van de portfoliobeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                 Draaiboek         Portfolio            Totaal                           
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PVB 3.6 Trainen van paarden  

PVB 3.6 Trainen van paarden  

Deelkwalificatie van Instructeur Basissport ORUN 3  

Inleiding  
Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Instructeur Basissport ORUN 3 te behalen, moet je vier kerntaken 

op KSS-niveau 3 beheersen. Door met succes een of meerdere proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan 

dat je een kerntaak beheerst.  

 

1. Doelstelling  
Deze PVB’s hebben betrekking op kerntaak 3.6 trainen van paarden. PVB 3.6 wordt in samenhang getoetst met PVB 3.7. 

 

Met PVB 3.6 variant Allround toon je aan dat je:  

 Twee paarden dressuurmatig kunt trainen, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier, waarbij je in balans 

en met een onafhankelijke zit kunt zitten;  

 Met twee paarden een parcours kunt rijden met een hoogte van 70 cm. 

 

Met PVB 3.6 variant Manege toon je aan dat je:  

 Twee paarden dressuurmatig kunt trainen, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier, waarbij je in balans 

zit en met een onafhankelijke zit;  

 Met twee paarden een parcours kunt rijden met een hoogte van 70 cm. 

 

Met PVB 3.6 variant Eventing toon je aan dat je:  

 In balans en met een onafhankelijke zit kunt zitten; 

 Met het eigen paard een verkorte B-cross kunt rijden en met het tweede paard enkele crosshindernissen. 

 

Met PVB 3.6 variant Mennen toon je aan dat je:  

 Een correcte houding hebt en hulpen correct kunt toepassen;  

 Twee paarden dressuurmatig kunt trainen, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier; 

 Het Achenbachsysteem kunt toepassen aan het mentoestel; 

 Met twee aanspanningen een vaardigheidsparcours kunt rijden met doorgangen van 30 cm. 

 

Met PVB 3.6 variant Voltige toon je aan dat je: 

 Een correcte houding hebt tijdens het longeren, je correct beweegt en correcte hulpen gebruikt; 

 Twee paarden aan de longe kunt trainen, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier; 

 Een L-plicht in stap kunt voltigeren. 

 

Met PVB 3.6 variant Western toon je aan dat je: 

 Het paard aan de hand voorwaarts en achterwaarts kunt laten gaan, een wending in kunt sturen en het paard 

vierkant neer kunt zetten; 

 In balans en met een onafhankelijke zit kunt zitten op beide paarden; 

 De paarden op een effectieve manier kunt trainen en dat je hiervoor de bijbehorende hulpen kunt gebruiken. 

 

Met PVB 3.6 variant IJslandse paarden toon je aan dat je; 

 In balans en met een onafhankelijke zit kunt zitten op beide paarden; 

 Twee paarden dressuurmatig kunt trainen, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier; 

 Met twee paarden op commando de verschillende gangen op voldoende niveau, binnen hun mogelijkheden, kunt 

rijden. 

 

Met PVB 3.6 variant Freestyle toon je aan dat je: 

 In balans en met een onafhankelijke zit kunt zitten op beide paarden; 

 Een rijvaardigheidsproef op minimaal rijlevel 4 met eigen paard kunt rijden en een vreemd paard analyserend kunt 

rijden; 

 Met twee paarden kunt werken aan de dubbele lange lijnen op L2 niveau. 
 

Met PVB 3.6 variant TREC toon je aan dat je: 

 In balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden; 

 Twee paarden dressuurmatig kunt trainen, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier; 

 Met twee paarden een parcours kunt rijden met een hoogte van (maximaal) 60 cm. 
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PVB 3.6 Trainen van paarden  

 

2. Opdracht 
De algemene opdracht voor deze PVB’s is: ‘Train een paard’. Deze opdracht voer je uit aan de hand van deelopdrachten.  
 

De deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:  
PVB 3.6 variant Allround 

 3.6.1 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier, zit in balans en met 

een onafhankelijke zit; 

 3.6.2 Rijdt met twee paarden een parcours met een hoogte van 70 cm. 

 

PVB 3.6 variant Manege 

 3.6.1 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier, zit in balans en met 

een onafhankelijke zit; 

 3.6.2 Rijdt met twee paarden een parcours met een hoogte van 70 cm. 

 

PVB 3.6 variant Eventing 

 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden;  

 3.6.2 Rijdt met het eigen paard een verkorte B-cross en met het tweede paard enkele crosshindernissen. 

 

PVB 3.6 variant Mennen 

 3.6.1 Heeft een correcte houding en past hulpen correct toe; 

 3.6.2 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier; 

 3.6.3 Past het Achenbachsysteem toe aan het mentoestel; 

 3.6.4 Rijdt met twee aanspanningen een vaardigheidsparcours met doorgangen van 30 cm. 

 

PVB 3.6 variant Voltige 

 3.6a.1 Heeft een correcte houding tijdens het longeren, beweegt zich correct en gebruikt correcte hulpen; 

 3.6a.2 Traint twee paarden aan de longe, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier; 

 3.6b.1 Voltigeert een L-plicht in stap. 

 

PVB 3.6 variant Western 

 3.6.1 Laat het paard aan de hand voorwaarts en achterwaarts gaan, stuurt een wending in en zet het paard vierkant 

neer; 

 3.6.2 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden; 

 3.6.3 Traint de paarden op een effectieve manier en gebruikt hiervoor de bijbehorende hulpen. 

 

PVB 3.6 variant IJslandse paarden 

 3.6.1. Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden; 

 3.6.2. Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier; 

 3.6.3. Rijdt met twee paarden op commando de verschillende gangen op voldoende niveau binnen hun 

mogelijkheden. 

 

PVB 3.6 variant Freestyle 

 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden; 

 3.6.2 Rijvaardigheidsproef op minimaal rijlevel 4 met eigen paard en het analyserend rijden van een vreemd paard; 

 3.6.3 Werkt met twee paarden aan de dubbele lijnen op L2 niveau. 

 

PVB 3.6 variant TREC 

 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden; 

 3.6.2 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier; 

 3.6.3 Rijdt met twee paarden een parcours met een hoogte van (maximaal) 60 cm. 

 

3. Eisen voor toelating PVB  
Je wordt toegelaten tot de PVB als: 

 Je paard door de docent is goed bevonden; 

 Je voldoet aan de toelatingseisen voor de opleiding; 

 Je lid bent van de KNHS; 

 Voor de variant Eventing geldt dat je wordt toegelaten als je het diploma ‘Instructeur Basissport ORUN 3 

Allround’ of ‘Instructeur Basissport ORUN 3 Manege’ hebt.   
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PVB 3.6 Trainen van paarden  

4. Onderdelen PVB  
Beide PVB’s bestaan uit een praktijkbeoordeling, die wordt afgerond met een reflectie-interview. De praktijk duurt 

maximaal 90 minuten. Het reflectie-interview gaat over het oordeel over de geschiktheid van het (tweede) paard (PVB 

3.7) en over de beoordelingscriteria die zich in de praktijk niet hebben voorgedaan en/of waarover nog twijfel bestaat 

wat betreft de beheersing. Criteria die in de praktijk als onvoldoende zijn beoordeeld, kunnen in het reflectie-interview 

niet meer worden omgebogen naar een voldoende. Een reflectie-interview duurt maximaal 35 minuten. De 

beoordelingscriteria staan in de protocollen van PVB 3.6 en PVB 3.7. 

 

5. Afnamecondities en locatie  
De PVB wordt afgenomen op de locatie die is aangewezen door de toetsingscommissie. Het is jouw 

verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij en het paard dat je rijdt het gevraagde niveau aankunnen. Na afloop 

vindt een reflectie-interview plaats. Het reflectie-interview vindt plaats in een daarvoor geschikte ruimte. De details van 

de afnamecondities vind je in de PVB-wijzers.  

 

 Twee cursisten rijden tegelijkertijd (25’) 

 Wissel van paarden (25’)  

 Twee cursisten springen tegelijkertijd (20’) 

 Wissel van paarden ( 20’) 

 Reflectiegesprek/Beoordelen geschiktheid paard (35’)             

 

Er zijn per opleidingsvariant een aantal kleine verschillen:  

 PVB 3.6 Allround: Je traint twee paarden gedurende ongeveer 90 minuten waarbij je met beide paarden 

dressuurmatig traint en waarbij je met je met beide paarden een parcours springt; 

 PVB 3.6 Manege: Je traint twee paarden gedurende ongeveer 90 minuten waarbij je met beide paarden 

dressuurmatig traint en waarbij je met je met beide paarden een parcours springt; 

 PVB 3.6 Eventing: Je traint twee paarden gedurende 45 minuten. Het eigen paard rijd je onder toezicht los en je 

rijdt een verkorte cross. Het tweede paard rijd je zonodig los en vervolgens spring je enkele crosshindernissen;   

 PVB 3.6 Mennen: Je traint twee aanspanningen gedurende ongeveer 90 minuten. Het eigen paard train je 

dressuurmatig en vervolgens rijd je een vaardigheidsparcours. Het tweede paard train je dressuurmatig en 

vervolgens rijd je enkele doorgangen. Je past het Achenbachsysteem toe aan het mentoestel.   

 PVB 3.6 Voltige: Deze PVB bestaat uit 2 delen (longeren en jezelf trainen). Jezelf trainen: Je doet  een warming-

up, laat een L-plicht zien en voert een cooling down uit. Longeren: Je longeert twee paarden volgens het 

protocol 3.6a.1.   

 PVB 3.6 Western: Je traint twee paarden gedurende ongeveer 80 minuten en je leidt  je eigen paard gedurende 

ongeveer 10 minuten aan de hand. Het is jouw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat jij en het paard 

dat je rijdt/leidt het gevraagde niveau aankunnen. Na afloop vindt een reflectie-interview plaats. 

 PVB 3.6 IJslandse Paarden: Je traint twee paarden gedurende 90 minuten. De cursist voldoet aan de vereiste 

sportstand (tenminste 1 punt in T7, 1 punt in V3).  

 PVB 3.6 Freestyle: Dit examen duurt ongeveer 45 minuten waarin je met eigen paard een rijvaardigheidsproef 

rijdt op minimaal rijlevel 4, één paard rijdt waar je analyse van maakt en twee paarden traint aan de lange 

lijnen.  

 PVB 3.6 TREC: Je traint twee paarden gedurende 45 minuten. Het eigen paard train je dressuurmatig, 

vervolgens rij je een MA en een verkorte PTV. Het tweede paard train je dressuurmatig en daarna rij je enkele 

PTV obstakels.    
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PVB 3.6 Trainen van paarden  

6. Richtlijnen  

6.1 Informatie 
Informatie over de PVB’s staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie Instructeur Basissport 3 en het 

Toetsreglement Sport. Deze documenten zijn te vinden op www.knhs.agriholland.nl.  

6.2 Inschrijvingsprocedure 

Je schrijft je in voor PVB 3.6 door je in te schrijven voor de opleiding.  

6.3 Voorbereiding kandidaat 
Voor de praktijkbeoordeling ben je verantwoordelijk voor het meenemen van een paard dat voldoet aan de gestelde 

afnamecondities.  

6.4 PVB-beoordelaar 
Elk PVB-onderdeel wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de 

toetsingscommissie van de KNHS.   

6.5 Beoordeling 

Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de protocollen. De 

beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen.  

6.6 Normering 
Om te slagen moet de praktijkbeoordeling voldoende zijn. De praktijk is voldoende als op alle beoordelingscriteria 

'voldaan' is gescoord. 

6.7 Uitslag 
De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de dag van de praktijkbeoordeling. 

6.8 Herkansing  
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PVB is maximaal 

twee. In totaal heb je dus drie kansen om PVB 3.6 te halen. Hierbij geldt dat er niet langer dan drie jaar mag zitten tussen 

de start van de opleiding en de laatste herkansing.   

6.9 Bezwaar of beroep  
Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PVB-

afname en/of de uitslag van de PVB.  

 

Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude, 

kun je beroep aantekenen bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat 

in het Toetsreglement Sport. 

 

 

 

 

 

http://www.knhs.agriholland.nl/
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - Allround 

Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden – Allround 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces11 3.6.1 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier, zit in balans en 
met een onafhankelijke zit 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn zodanig getraind dat ze een 

verbetering tonen 

 De paarden zijn passend binnen hun mogelijkheden 

getraind, met een logische trainingsopbouw 

 De paarden worden niet gehinderd door de houding 

en zit van de ruiter 

 De paarden krijgen correct gedoceerde en 

onafhankelijke hulpen 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Heeft een correcte houding  

2 Heeft een onafhankelijke zit en zit in balans in alle drie de 
gangen 

3 Geeft de juiste hulpen 

4 Rijdt het paard nageeflijk en in aanleuning 

5 Rijdt het paard naar de hand toe met het juiste tempo, 
impuls en ontspanning 

6 Verbetert het paard door het gebruik van oefeningen 

 
  

                                                                 
11 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - Allround 

Werkproces 3.6.2 Rijdt met twee paarden een parcours met een hoogte van 70 cm 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn correct voorbereid op het springen 

van het parcours 

 De paarden springen het parcours zo vloeiend 

mogelijk, passend binnen hun mogelijkheden 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

7 Heeft een correcte, verlichte zit en heeft voldoende balans 
om de bewegingen van het paard zowel tussen, als op de 
sprong te volgen 

 

8 Rijdt correcte wendingen voor en na de sprong. Rijdt het 
paard recht, voor en na de sprong. 

9 Brengt het paard op een passende plaats van afzet 

10 Landt in de goede galop en corrigeert indien nodig 

11 Heeft controle op houding en tempo 

Fatale fouten 

Beoordelingscriteria Omschrijving Score 

12 Uitvoeren springen Heeft meer dan drie 
ongehoorzaamheden bij het 
springen 

Ja / Nee 

13 Welzijn en veiligheid Schaadt het welzijn van het paard 
en de veiligheid van zichzelf en/of 
mederuiters 

Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                               Dressuur          Springen 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - Manege 

Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden – Manege 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces12 3.6.1 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier, zit in balans en 
met een onafhankelijke zit 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn zodanig getraind dat ze een 

verbetering tonen 

 De paarden zijn passend binnen hun mogelijkheden 

getraind, met een logische trainingsopbouw 

 De paarden worden niet gehinderd door de houding 

en zit van de ruiter 

 De paarden krijgen correct gedoceerde en 

onafhankelijke hulpen 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Heeft een correcte houding  

2 Heeft een onafhankelijke zit en zit in balans in alle drie de 
gangen 

3 Geeft de juiste hulpen 

4 Rijdt het paard nageeflijk en in aanleuning 

5 Rijdt het paard naar de hand toe met het juiste tempo, 
impuls en ontspanning 

6 Verbetert het paard door het gebruik van oefeningen 

 
  

                                                                 
12 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - Manege 

Werkproces 3.6.2 Rijdt met twee paarden een parcours met een hoogte van 70 cm 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn correct voorbereid op het springen 

van het parcours 

 De paarden springen het parcours zo vloeiend 

mogelijk, passend binnen hun mogelijkheden 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

7 Heeft een correcte, verlichte zit en heeft voldoende balans 
om de bewegingen van het paard zowel tussen, als op de 
sprong te volgen 

 

8 Rijdt correcte wendingen voor en na de sprong. Rijdt het 
paard recht, voor en na de sprong. 

9 Brengt het paard op een passende plaats van afzet 

10 Landt in de goede galop en corrigeert indien nodig 

11 Heeft controle op houding en tempo 

Fatale fouten 

Beoordelingscriteria Omschrijving Score 

12 Uitvoeren springen Heeft meer dan drie 
ongehoorzaamheden bij het 
springen 

Ja / Nee 

13 Welzijn en veiligheid Schaadt het welzijn van het paard 
en de veiligheid van zichzelf en/of 
mederuiters 

Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                               Dressuur          Springen 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - Eventing 

Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - Eventing 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces13 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden worden niet gehinderd door de houding 

en zit van de ruiter 

 De paarden krijgen correct gedoceerde en 

onafhankelijke hulpen 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Heeft een correcte houding  

2 Heeft een onafhankelijke zit en zit in balans in alle drie de 
gangen 

3 Geeft de juiste hulpen 

Werkproces 3.6.2 Rijdt met het eigen paard een verkorte B-cross en met het tweede paard enkele crosshindernissen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn correct voorbereid op het springen 

van de cross 

 De paarden springen de cross (hindernissen) zo 

vloeiend mogelijk, passend binnen hun 

mogelijkheden 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

4 Heeft een correcte, verlichte zit en heeft voldoende balans 
om de bewegingen van het paard zowel tussen als op de 
sprong te volgen 

 

5 Rijdt correcte wendingen voor en na de sprong 

6 Brengt het paard op een passende plaats van afzet 

7  Heeft controle op houding en tempo 

Fatale fouten 

Beoordelingscriteria Omschrijving Score 

8 Uitvoeren springen Heeft meer dan drie 
ongehoorzaamheden bij de cross 

Ja / Nee 

9 Welzijn en veiligheid Schaadt het welzijn van het paard 
en de veiligheid van zichzelf en/of 
mederuiters 

Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                                           Cross 
            
 
 
 

                                                                 
13 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - Mennen 

Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - Mennen 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces14 3.6.1 Heeft een correcte houding en past hulpen correct toe 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden worden niet gehinderd door de houding 

van de menner 

 De paarden krijgen correct gedoceerde en 

onafhankelijke hulpen 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Rijdt de overgangen vloeiend, zowel naar een hogere als 
naar een lagere gang 

 

2 Rijdt wendingen en grote voltes, waarbij het paard kijkt in de 
richting waarin het gaat en de achterbenen het spoor van de 
voorbenen volgen. Het paard is voldoende voorwaarts en 
onder controle 

3 Rijdt variatie in tempo in draf, waarbij het paard de passen 
enigszins verruimt of verkort en in balans blijft 

4 Heeft een houding die het mogelijk maakt functionele hulpen 
te geven 

5 Gebruikt gecoördineerde en met elkaar in overeenstemming 
zijnde hulpen voor het rijden van wendingen, grote voltes, 
rechte lijnen, overgangen en tempowisselingen 

6 Onderhoudt tijdens het rijden een functionele aanleuning en 
houding van het paard, waarbij het paard niet tegen, achter 
of op de hand komt 

Werkproces 3.6.2 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn zodanig getraind dat ze een 

verbetering vertonen in beweging en souplesse 

 De paarden zijn passend binnen hun mogelijkheden 

getraind, met een logische lesopbouw 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

7 Past een logische lesopbouw toe waarbij een duidelijke 
opwarming, kern en cooling down naar voren komen 

 

8 Rijdt overgangen vloeiend, zowel naar een hogere als naar 
een lagere gang 

9  Rijdt het paard nageeflijk en met aanleuning 

10 Rijdt het paard rechtgericht en in horizontaal evenwicht 

11 Rijdt het paard zodanig dat het de juiste buiging en stelling 
aanneemt 

12 Rijdt het paard voldoende voorwaarts en heeft controle. Rijdt 
tempowisselingen in draf waarbij het paard de passen 
enigszins verruimt of verkort en in balans blijft 

13 Past de manier van rijden aan op de reacties, de manier van 
gaan en de mogelijkheden van het paard en de 
omstandigheden 

  

                                                                 
14 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Werkproces 3.6.3 Past het Achenbachsysteem toe aan het mentoestel 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Het Achenbachsysteem wordt toegepast aan het 

mentoestel 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

14 Voert op aanvraag van de examinator de volgende 
handelingen uit aan het mentoestel: uitgangshouding, 
gebruikshouding, dressuurhouding, verkortingsgrepen, 
wendingen met één en twee handen en keertwendingen 

 

Werkproces 3.6.4 Rijdt met twee aanspanningen een vaardigheidsparcours met doorgangen van 30 cm 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn correct voorbereid op het rijden van 

het vaardigheidsparcours 

 De paarden lopen het parcours zo vloeiend mogelijk, 

passend binnen hun mogelijkheden 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

15 Heeft een zodanige houding op de bok, dat hij op een 
correcte manier invloed kan blijven uitoefenen op de 
aanspanning 

 

16 Maakt op een zodanige manier gebruik van de hulpen, dat 
de aanspanning op een juiste manier kan worden 
ondersteund 

17 Heeft controle over de gangen met beheerste drang naar 
voren, waarbij het paard vloeiend en in balans gaat 

18 Rijdt de aanspanning op een zodanige manier door de 
hindernissen, waarbij de menner in een vloeiende lijn rijdt en 
hij kiest voor een passende gang 

19 Rijdt bij de aanspanning passende lijnen en rijdt daar waar 
nodig alternatieven 

Fatale fouten 

Beoordelingscriteria Omschrijving Score 

20 Hulpen Stoort het paard door te grove 
hulpen 

Ja / Nee 

21 Uitvoeren vaardigheid Heeft meer dan 3 balletjes Ja / Nee 

22 Welzijn en veiligheid Schaadt het welzijn van het paard 
en de veiligheid van zichzelf en/of 
mederuiters 

Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                               Dressuur        Vaardigheid 
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Protocol PVB 3.6a Trainen van paarden –  Voltige - Longeren 

Protocol PVB 3.6a Trainen van paarden – Voltige - Longeren 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces15 3.6a.1 Heeft een correcte houding tijdens het longeren, beweegt zich correct en gebruikt correcte hulpen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden worden niet gehinderd door de houding 

van de longeur 

 De paarden gaan op de juiste manier aan de longe 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Staat ontspannen en rechtop in de juiste positie t.o.v. het 
paard in het midden van de cirkel 

 

2 Houdt longe en zweep op de juiste manier vast: De longe en 
lussen liggen van groot naar klein ontspannen in de hand, 
de zweep wijst schuin omhoog en ligt makkelijk in de hand 

3 Beweegt correct: Stapt met de buitenvoet voorlangs de 
binnenvoet, longehand houdt een lichte verbinding met de 
mond van het paard 

4 Maakt effectief gebruik van voorwaarts, ophoudende en 
zijwaarts gerichte hulpen 

5 Houdt het paard aan de buitenkant van de cirkel 

6 Heeft overwicht op het paard 

7 Werkt vlot en effectief en gaat handig om met paard en 
materiaal 

  

                                                                 
15 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.6a Trainen van paarden –  Voltige - Longeren 

Werkproces 3.6a.2 Traint twee paarden aan de longe, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 De paarden zijn passend binnen hun mogelijkheden 

getraind, met een logische lesopbouw 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

8 Past een logische lesopbouw aan de longe toe, waarbij een 
duidelijke opwarming, kern en cooling down naar voren komt 

 

9 Longeert overgangen vloeiend, zowel naar een hogere als 
naar een lagere gang 

10 Zet de paarden zodanig bij dat ze in de juiste stelling en 
buiging gaan 

11 Longeert het paard rechtgericht en in horizontaal evenwicht 

12 Longeert het paard voldoende voorwaarts en heeft controle. 
Longeert tempowisselingen in draf en galop, waarbij het 
paard de passen enigszins verruimt of verkort en in balans 
blijft 

13 Past de manier van bijzetten en longeren aan, aan de 
reacties, de africhtingsgraad, de bouw en de mogelijkheden 
van het paard en de omstandigheden 

14 Longeert het paard rechtgericht en in horizontaal evenwicht 

Fatale fouten 

Beoordelingscriteria Omschrijving Score 

15 Uitvoeren longeren Paard komt meer dan drie keer 
ongevraagd naar binnen 

Ja / Nee 

16 Welzijn en veiligheid Schaadt het welzijn van het paard Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                                        Longeren 
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Protocol PVB 3.6a Trainen van paarden –  Voltige - Eigen vaardigheid 

Protocol PVB 3.6bTrainen van paarden – Voltige - Eigen vaardigheid 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces16 3.6b.1 Voltigeert een L-plicht in stap 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 De voltigeur voltigeert een L-plicht 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Voert de volgende oefeningen uit: Opsprong, vrije zit, L-vlag, 
knielen, voorwaarts opzwaaien, halve achterwaarts 
opzwaaien, binnenwaartse afsprong 

 

2 Alle oefeningen worden in de beweging van het paard 
uitgevoerd 

Fatale fouten 

Beoordelingscriteria Omschrijving Score 

3 Uitvoeren plicht Valt van paard, voert meerdere 
oefeningen niet correct uit 

Ja / Nee 

4 Welzijn en veiligheid Schaadt het welzijn van het paard Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                                         Eigen vaardigheid 
            
 
 
 

 
 
 
 

 

 

                                                                 
16 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.6a Trainen van paarden –  Western 

Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden – Western 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces17 3.6.1 Laat het paard aan de hand voorwaarts en achterwaarts gaan, stuurt een wending in en zet het paard 
vierkant neer 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 Het paard wordt gepresenteerd 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Leidt het paard zonder dwang door diverse manoeuvres 
waarbij het paard volgzaam is 

 

2 Leidt het paard met kleine handelingen 

3 Leidt het paard in stap, draf, halthouden en achterwaarts 
gaan. Laat het paard een wending van 180 graden draaien 

4 Presenteert het paard aan de examinator 

Werkproces 3.6.2 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 De houding en zit van de ruiter bevordert de les van 

de paarden 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

5 Zit in balans in walk, jog en lope  

6 Rijdt met souplesse in heup-, knie- en enkelgewricht 

7 Zit rechtop en heeft een houding die het mogelijk maakt 
functionele hulpen te geven 

8 Geeft gecoördineerde, onafhankelijke en met elkaar in 
overeenstemming zijnde hulpen 

  

                                                                 
17 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 



51  

51 

Protocol PVB 3.6a Trainen van paarden –  Western 

Werkproces 3.6.2 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden worden getraind op een zodanige wijze 

dat het een verbetering vertoont in beweging en 

souplesse 

 De paarden worden getraind met kennis van 

exterieur 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

9 Past een logische lesopbouw toe waarbij een duidelijke 
opwarming, kern en cooling down naar voren komt 

 

10 Rijdt het paard zodanig dat het vlug op kleine hulpen 
reageert 

11 Rijdt het paard nageeflijk en met aanleuning 

12 Rijdt met ontspanning en losgelatenheid 

13 Rijdt het paard rechtgericht 

14 Rijdt het paard zodanig dat het buiging en stelling aanneemt 

15 Rijdt overgangen, tempowisselingen en oefeningen ter 
verbetering van balans, impuls, verzamling, gedragenheid 
en kwaliteit van de beweging 

16 Rijdt het paard in balans en met evenwicht op de achterhand 

17 Past volgende reining-oefeningen toe als logisch middel ter 
verbetering van het paard: Achterwaarts, wijken, volte in 
galop links en rechts, stop, spin, rollback, sidepass, L-
voorwaarts en achterwaarts 

18 Rijdt de volgende trail-obstakels als logisch middel ter 
verbetering van het paard: Sidepass over een balk, 
doorrijden van de L zowel voor- als achterwaarts, maken van 
een draai van 360 graden in een vierkant, een walk en een 
lope over minimaal 4 balken en een slalom tussen pionnen 
in zowel, stap, jog als achterwaarts 

19 Rijdt het paard passend bij het exterieur en passend bij de 
reacties die het geeft 

Fatale fouten 

Beoordelingscriteria Omschrijving Score 

20 Uitvoeren oefeningen Heeft meer dan drie fouten bij de 
oefeningen 

Ja / Nee 

21 Welzijn en veiligheid Schaadt het welzijn van het paard Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                        Aan de hand          Rijden 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden – IJslandse paarden 

Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden – IJslandse paarden 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces18 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden worden niet gehinderd door de houding 

en zit van de ruiter 

 De paarden krijgen correct gedoceerde en 

onafhankelijke hulpen 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Zit in balans in stap, drag, galop en tölt  

2 Volgt de beweging van de paarden in stap, draf en galop 

3 Rijdt licht in het ritme en op het goede been 

4 Rijdt met souplesse in heup-, knie- en enkelgewricht tijdens 
stap, draf (lichtrijden en doorzitten), galop en tölt 

5 Heeft een houding die het mogelijk maakt functionele hulpen 
te geven 

6 Geeft gecoördineerde, onafhankelijke en met elkaar in 
overeenstemming zijnde hulpen 

7 Gebruikt oefeningen voor ruiterfitheid die bijdragen aan 
houding en zit 

Werkproces 3.6.2 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn zodanig getraind dat ze een 

verbetering vertonen in beweging en souplesse 

 De paarden zijn, passend binnen hun mogelijkheden, 

getraind met een logische lesopbouw 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

8 Past een logische lesopbouw toe waarbij een duidelijke 
opwarming, kern en cooling down naar voren komt 

 

9 Rijdt overgangen vloeiend, zowel naar een hogere als naar 
een lagere gang 

10 Rijdt het paard nageeflijk en met aanleuning 

11 Rijdt het paard rechtgericht en in horizontaal evenwicht 

12 Rijdt het paard zodanig dat het de juiste buiging en stelling 
aanneemt 

13 Rijdt het paard voldoende voorwaarts en heeft controle. Rijdt 
tempowisselingen, waarbij het paard de passen enigszins 
verruimt of verkort en in balans blijft 

14 Past de manier van rijden aan op de reacties, de manier van 
gaan en de mogelijkheden van het paard en de 
omstandigheden 

  

                                                                 
18 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden – IJslandse paarden 

Werkproces 3.6.3 Rijdt met twee paarden op commando de verschillende gangen op voldoende niveau binnen hun 
mogelijkheden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn correct voorbereid op het tonen van 

hun gangen 

 De paarden tonen de gangen correct op commando, 

passend binnen hun mogelijkheden 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

15 Rijdt op commando een voldoende ervaren paard op twee 
handen in stap, draf, galop en tölt 

 

16 Heeft controle over de stap, draf, galop en tölt (in twee 
tempi) met beheerste drang naar voren, waarbij het paard 
vloeiend en in balans gaat 

Fatale fouten 

Beoordelingscriteria Omschrijving Score 

17 Uitvoeren tölt Heeft meer dan drie pogingen 
nodig 

Ja / Nee 

18 Welzijn en veiligheid Schaadt het welzijn van het paard 
en de veiligheid van zichzelf en/of 
mederuiters 

Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                           Dressuur         Vier gangen 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - Freestyle 

Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden – Freestyle 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces19 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden worden niet gehinderd door de houding 

en zit van de ruiter 

 De paarden krijgen correct gedoceerde en 

onafhankelijke hulpen 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Zit in balans in stap, draf en galop  

2 Volgt de beweging van de paarden in stap, draf en eventueel 
galop 

3 Geeft een beeld van ontspanning en vertrouwen tijdens het 
rijden met bbp 

4 Geeft directe hulpen die in overeenstemming zijn met de 
indirecte hulpen 

5 Heeft een beenligging en handhouding die het mogelijk 
maakt functionele hulpen te geven 

6 Geeft gecoördineerde, onafhankelijke en met elkaar in 
overeenstemming zijnde hulpen 

7 Gebruikt oefeningen voor ruiterfitheid die bijdragen aan 
houding en zit 

Werkproces 3.6.2 Rijvaardigheidsproef op minimaal rijlevel 4 met eigen paard en het analyserend rijden van een vreemd paard 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 Een algemeen beeld dat gehoorzaamheid van het 

paard laat zien 

 Oefeningen waarin de ruiter zijn vaardigheden 

vertoont 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

8 Gaat op een respectvolle en bewuste manier om met het 
nieuwe paard 

 

9 Laat een duidelijke analyse zien waarin verschillende 
oefeningen uitgeprobeerd worden 

10 Verdeeld de aandacht over de verschillende gangen en 
punten van aandacht 

11 Geeft verbaal een analyse die kloppend is met het beeld 

12 Kiest voor een passend trainingsadvies 

13 Criteria voor beoordeling zijn opgenomen in de protocollen 
van de rijproeven 

14 Per proef staat een verhouding voor de ontwikkeling van de 
balans voorgeschreven, passende bij het niveau van de 
combinatie 

15 Voor de proef dient minimaal een score van 60% behaald te 
worden op het examen 

16 Het gaat expliciet om een vaardigheidsproef en niet om 
een prestatieproef 

  

                                                                 
19 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - Freestyle 

Werkproces 3.6.3 Werkt met twee paarden aan de dubbele lange lijnen op L2 niveau 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn correct voorbereid op de proeven 

 De paarden tonen de proef correct, passend binnen 

hun mogelijkheden 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

17 Loopt met twee verschillende paarden een L2 proef  

18  Heeft controle over het paard aan de dubbele lijnen met 
beheerste drang naar voren, waarbij het paard vloeiend en 
in balans gaat 

19 Heeft controle over tempo en richting vanuit centrumpositie 

20 Heeft controle over tempo en richting vanuit menpositie 

21 Laat het paard in een rijtypische balans lopen of brengt 
daarin verbetering aan m.b.t. stelling, buiging en 
nageeflijkheid 

22 Geeft gedoseerde hulpen die afgestemd zijn op het 
betreffende paard 

23 Toont handigheid en vakmanschap in het hanteren van 
materiaal 

24 Heeft aandacht voor een veilige omgeving voor zowel ruiter 
als paard 

Fatale fouten 

Beoordelingscriteria Omschrijving Score 

25 Uitvoeren proef 
 

Heeft meer dan drie fouten in de 
centrumpositie; er is geen 60% 
behaald in de proef 

Ja / Nee 

26 Welzijn en veiligheid Schaadt het welzijn van het paard 
en de veiligheid van zichzelf en/of 
mederuiters 

Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                             Rijden          Dubbele lijnen 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - TREC 

Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - TREC 
 

Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 
 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces20 3.6.1 Zit in balans en met een onafhankelijke zit op beide paarden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden worden niet gehinderd door de houding 

en zit van de ruiter 

 De paarden krijgen correct gedoceerde en 

onafhankelijke hulpen 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Zit in balans in stap, draf en galop na het nemen van het 
obstakel 

 

2 Volgt de beweging van de paarden in stap, draf en galop 

3 Rijdt licht in het ritme en op het goede been 

4 Rijdt met souplesse in heup-, knie- en enkelgewricht tijdens 
stap, draf (lichtrijden en doorzitten) en galop 

5 Heeft een houding die het mogelijk maakt functionele hulpen 
te geven 

6 Geeft gecoördineerde, onafhankelijke en met elkaar in 
overeenstemming zijnde hulpen 

7 Gebruikt oefeningen voor ruiterfitheid die bijdragen aan 
houding en zit 

Werkproces 3.6.2 Traint twee paarden dressuurmatig, binnen hun mogelijkheden, op een effectieve manier 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn zodanig getraind dat ze een 

verbetering vertonen in beweging en souplesse 

 De paarden zijn passend binnen hun mogelijkheden 

getraind, met een logische lesopbouw 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

8 Past een logische lesopbouw toe waarbij een duidelijke 
opwarming, kern en cooling down naar voren komt 

 

9 Rijdt overgangen vloeiend, zowel naar een hogere als naar 
een lagere gang 

10 Rijdt het paard rechtgericht en in horizontaal evenwicht 

11 Rijdt het paard zodanig dat het de juiste buiging en stelling 
aanneemt 

12 Rijdt het paard voldoende voorwaarts en heeft controle 

13 Rijdt tempowisselingen in draf en galop, waarbij het paarde 
de passen enigszins verruimt of verkort en in balans blijft 

14 Past de manier van rijden aan op de reacties, de manier van 
gaan en de mogelijkheden van het paard en de 
omstandigheden 

  

                                                                 
20 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.6 Trainen van paarden - TREC 

Werkproces 3.6.3 rijdt met twee paarden een parcours met een hoogte van (maximaal) 60 cm 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De paarden zijn correct voorbereid op het rijden van 

het parcours 

 De paarden springen het parcours zo vloeiend 

mogelijk, passend binnen hun mogelijkheden 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

15 Neemt verlichte zit aan, passend bij de situatie. Zit mee in de 
bewegingen van het paard met souplesse en behoud van de 
balans tijdens het nemen van het obstakel 

 

16 Heeft controle over de draf en galop met beheerste drang 
naar voren, waarbij het paard vloeiend en in balans gaat 

17 Rijdt het paard recht naar het obstakel (recht erin in recht 
eruit) 

18 Rijdt vloeiende en correcte wendingen voor en na het nemen 
van het obstakel 

Fatale fouten 

Beoordelingscriteria Omschrijving Score 

19 Uitvoeren parcours 
 

Heeft meer dan drie 
ongehoorzaamheden bij het 
springen 

Ja / Nee 

20 Welzijn en veiligheid Schaadt het welzijn van het paard 
en de veiligheid van zichzelf en/of 
mederuiters 

Ja / Nee 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                                         Dressuur           Springen 
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Protocol PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid paard 

PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid paard 

Deelkwalificatie van Instructeur Basissport ORUN 3  

Inleiding  
Om het door de KNHS en NOC*NSF erkende diploma Instructeur Basissport ORUN 3 te behalen, moet je vier kerntaken 

op niveau 3 beheersen. Door met succes een of meerdere proeve van bekwaamheid (PVB) af te leggen, toon je aan dat je 

een kerntaak beheerst.  

 

1. Doelstelling  
Deze PVB heeft betrekking op kerntaak 3.7 beoordelen geschiktheid paard.  

 

Met PVB 3.7 toon je aan dat je:  

 De geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) kunt beoordelen op basis van relevante eigenschappen op 

het gebied van exterieur, beweging, vermogen en karakter; 

 De geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) kunt beoordelen op basis van leeftijd, africhtingsgraad en 

geredenheid;  

 De geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) kunt beoordelen op basis van relevante 

gezondheidskenmerken. 

 

2. Opdracht 
De algemene opdracht voor deze PVB is: ‘Beoordeel de geschiktheid van een paard’. Deze opdracht voer je uit aan de 

hand van drie deelopdrachten.  

 

De drie deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:  

 3.7.1 Beoordeelt de geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) op basis van relevante eigenschappen op het 

gebied van exterieur, beweging, vermogen en karakter; 

 3.7.2 Beoordeelt de geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) op basis van leeftijd, africhtingsgraad en 

geredenheid; 

 3.7.3 Beoordeelt de geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) op basis van relevante 

gezondheidskenmerken. 

 

3. Eisen voor toelating PVB  
Je wordt toegelaten tot de PVB als je voldoet aan de volgende eisen:  

 Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding; 

 Je bent bij ten minste 80% van de centrale opleidingsdagen aanwezig geweest; 

 Je hebt inschrijfgeld voor de PVB betaald. 

 

4. Onderdelen PVB  
PVB 3.7 bestaat uit een praktijkbeoordeling. De praktijk van PVB 3.7 wordt in samenhang met PVB 3.6 getoetst.   

In het reflectiegesprek van maximaal 35 minuten, wordt de geschiktheid van het tweede paard dat je 

gereden/gevoltigeerd hebt beoordeeld. De beoordelingscriteria staan in het protocol van PVB 3.7.  

 

5. Afnamecondities en locatie  
PVB 3.7 wordt gecombineerd met PVB 3.6. Je bekijkt het tweede paard, rijdt het tweede paard en je bespreekt dit paard 

tijdens de praktijkbeoordeling van PVB 3.7. Je beoordeelt aan de hand van een vooraf vastgesteld doel (afhankelijk van 

welke variant van de opleiding je volgt). Je kijkt daarbij naar exterieur, karakter, beweging en reacties.  

 

De PVB’s worden afgenomen op de locatie die is aangewezen door de toetsingscommissie.  
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Protocol PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid paard 

6. Richtlijnen  

6.1 Informatie 
Informatie over de PVB’s staat in deze PVB-beschrijving, het toetsplan voor kwalificatie Instructeur Basissport 3 en het 

Toetsreglement Sport. Deze documenten zijn te vinden op www.knhs.agriholland.nl.  

6.2 Inschrijvingsprocedure 
Voor deze PVB’s ben je automatisch ingeschreven als je ingeschreven bent voor de opleiding Instructeur Paardensport 

Basissport.  

6.3 Voorbereiding kandidaat 
Voor de praktijkbeoordeling wordt geen aparte voorbereiding van de kandidaat verwacht.  

6.4 PVB-beoordelaar 
Elk PVB-onderdeel wordt afgenomen door één PVB-beoordelaar. De PVB-beoordelaar wordt aangewezen door de 

toetsingscommissie van de KNHS.   

6.5 Beoordeling 
Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de protocollen. De 

beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de werkprocessen.  

6.6 Normering 
Om te slagen moet de praktijkbeoordeling voldoende zijn. De praktijk is voldoende als op alle beoordelingscriteria 

'voldaan' is gescoord. 

6.7 Uitslag 
De toetsingscommissie stelt de uitslag vast en bericht je binnen 15 werkdagen na de dag van de praktijkbeoordeling. 

6.8 Herkansing  
Voorgaande richtlijnen zijn ook van toepassing op een herkansing. Het aantal herkansingen voor de PVB is maximaal 

twee. In totaal heb je dus drie kansen om PVB 3.7 te halen. Hierbij geldt dat er niet langer dan drie jaar mag zitten tussen 

de start van de opleiding en de laatste herkansing.   

6.9 Bezwaar of beroep  
Je kunt bij de toetsingscommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PVB-

afname en/of de uitslag van de PVB.  

 

Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude 

kun je beroep aantekenen bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing. Informatie over bezwaar en beroep staat 

in het Toetsreglement Sport. 

http://www.knhs.nl/
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Protocol PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid Paard 

Protocol PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid paard 
Naam kandidaat: Vastgesteld  op datum: 

 
 

PVB-beoordelaar 
 
 

Voldaan aan de afnamecondities en voorbereiding kandidaat: ja/nee* 

*bij nee gaat de PVB niet door. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 
 

Werkproces21 3.7.1 Beoordeelt de geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) op basis van relevante eigenschappen 
op het gebied van exterieur, beweging, vermogen en karakter 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 De geschiktheid van de paarden op basis van 

exterieur, beweging, vermogen en karakter is 

beoordeeld 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

1 Beoordeelt het exterieur van de paarden  

2 Beoordeelt de beweging en, indien van toepassing, afdruk, 
techniek en vermogen van de paarden 

3 Beoordeelt het karakter van de paarden 

4 Doet op basis van de beoordeling een uitspraak over de 
geschiktheid van de paarden voor het vastgestelde doel 

Werkproces 3.7.2 Beoordeelt de geschiktheid van het paard (voor een bepaald doel) op basis van leeftijd, africhtingsgraad en 
geredenheid 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 De geschiktheid van de paarden op basis van 

leeftijd, africhtingsgraad en geredenheid is 

beoordeeld 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

5 Beoordeelt de africhtingsgraad van het paard  

6 Beoordeelt de geredenheid van het paard 

7  Doet op basis van de beoordeling en de leeftijd een 
uitspraak over de geschiktheid van de paarden voor het 
vastgestelde doel 

Werkproces 3.7.3 Beoordeelt de geschiktheid van het paard voor een bepaald doel op basis van relevante 
gezondheidskenmerken 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 De geschiktheid van de paarden op basis van 

relevante gezondheidskenmerken is beoordeeld 

Voldaan / Niet voldaan (omcirkel) 

8 Beoordeelt de beenstanden van de paarden  

9 Beoordeelt de kwaliteit van het beenwerk  

10 Beoordeelt of het paard beengebreken heeft en zo ja, welke  

11 Beoordeelt de voedingsconditie van het paard  

12 Doet op basis van de beoordeling een uitspraak over de 
geschiktheid van de paarden voor het vastgestelde doel 

 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
Handtekening Toetsingscommissie 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling  

Voldaan   /   Niet voldaan        
                                                           
                                                        Beoordelen 
            
 
 
 

 
 
 

 

                                                                 
21 Alle werkprocessen moeten zijn voldaan, de cijfers gelden voor de doorstroming naar volgende opleiding 
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Protocol PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid Paard 

 

 
 

 


