
Protocol PVB 3.1c Geven van lessen – Praktijkbeoordeling  
Instructeur Basissport Allround - ORUN 3 

Naam kandidaat: 
 
 
 
Cursusnummer: 

Vastgesteld op datum en plaats: 
 
 
 

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: 
 
 

Beoordelingscriteria   

Werkproces  3.1c.1 Informeert en betrekt ruiters en ouders/derden 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De waarden en normen zijn bekend en worden gerespecteerd; 

 Doel van de les is duidelijk; 

 De omgang is sportief en respectvol. 

O / V / RV / G / ZG 
(omcirkel) 

1 Vertelt de ruiter(s) wat het doel van de les is Motivatie 3.1c.1: 
 
 
 

 

2 Informeert en betrekt ruiters bij verloop van de les 

3 Gaat sportief en respectvol om met de ruiters en paarden 

4 Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij ruiters en 
paarden 

5 Handelt in geval van een noodsituatie/ongeluk 
 

Werkproces 3.1c.2 Begeleidt ruiters tijdens lessen 

De resultaten van dit werkproces zijn: 

 De les is voorbereid; 

 De les sluit aan bij de ruiters; 

 De begeleiding sluit aan bij de ruiters. 

O / V / RV / G / ZG 
(omcirkel) 

6 De les is voorbereid Motivatie 3.1c.2: 
 7 Houdt rekening met persoonlijke verwachtingen en doelen van ruiters 

8 Benadert ruiters op positieve wijze 

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

10 Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert ruiters 

11 Toont een correcte beroepshouding 

12 Zorgt dat ruiters zich aan de rijbaanregels houden 
 

Werkproces 3.1c.4.1 Voert dressuurlessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 De les is veilig; 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen leiden tot 
een verbetering van de ruiter. 

O / V / RV / G / ZG 
(omcirkel) 

13 Zorgt dat de les veilig kan verlopen Motivatie 3.1c.4.1: 
 14 Legt oefeningen duidelijk uit en past nacontrole toe 

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

16 Werkt aan het juiste arbeidstempo in alle gangen 

17 Heeft aandacht voor een constante verbinding van ruiterhand naar 
paardenmond 

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

19 Gebruikt oefeningen om paarden te verbeteren 
 

Werkproces 3.1c.4.2 Voert springlessen uit – technische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 De les is veilig; 

 Speelt in op hetgeen er gebeurt en de aanwijzingen leiden tot 
een verbetering van paard en ruiter. 

O / V / RV / G / ZG 
(omcirkel) 

20 Zorgt dat de les veilig kan verlopen Motivatie 3.1c.4.2: 
 21 Legt oefeningen duidelijk uit en past nacontrole toe 

22 
Heeft aandacht voor de correcte houding, onafhankelijke zit en 
verlichte zit 

23 Hanteert juiste afstanden bij het springen 

24 
Geeft aanwijzingen m.b.t. houding- en tempocontrole tijdens het 
springen 

25 Begeleidt  voor, tijdens en na de sprong 

26 Gaat handig om met het hindernismateriaal 
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Instructeur Basissport Allround - ORUN 3 

Beoordelingscriteria  

Werkproces 3.1c.4.3 Voert lessen uit en evalueert – didactische aspecten 

Het resultaat van dit werkproces is: 

 De les sluit aan bij de mogelijkheden van de ruiters; 

 De les is goed opgebouwd; 

 De les is geëvalueerd. 

O / V / RV / G / ZG 
(omcirkel) 

27 Hanteert een logische lesopbouw en organiseert de les efficiënt  Motivatie 3.1c.4.3: 
 28 Heeft een goede interactie met de ruiters 

29 Gebruikt vaktaal, maakt zichzelf verstaanbaar en toont zelfpresentatie  

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

31 Geeft feedback en aanwijzingen aan de ruiter op basis van analyse 
van de uitvoering 

32 Leert en verbetert techniek van ruiters 

33 Houdt de aandacht van de ruiters vast 

34 Evalueert proces en resultaat van de les 

35 Reflecteert op het eigen handelen en vraagt feedback 

Fatale fout ‘Welzijn en veiligheid’: 

1   Schaadt het welzijn van het paard en/of  schaadt de veiligheid van zichzelf en/of anderen Ja**/ Nee 

** Bij Ja wordt de PVB beoordeling gestaakt. De PVB-beoordelaar motiveert dit bij de toelichting. 

Toelichting: 
 
 
 

Handtekening PVB-beoordelaar: 
 
 
 
 
 

Resultaat van de praktijkbeoordeling: 

o Onvoldoende                  

o Voldoende                                                  

o Ruim voldoende 

o Goed 

o Zeer goed    

                             
 

Cijfer PVB 3.1c 
Geven van lessen 

 
 Handtekening Toetsingscommissie: 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesuur:     

(O)  Onvoldoende -> lager dan 6 (de beoordeling op 1 of meerdere werkprocessen is “Onvoldoende” en/of er is sprake van een fatale fout)  

(V)  Voldoende -> 6 (de beoordeling op alle werkprocessen is minimaal “Voldoende’ en er is géén sprake van een fatale fout) 

RV) Ruim voldoende-> 7 (de gemiddelde beoordeling op alle werkprocessen is ‘Ruim voldoende’, er is géén sprake van een fatale fout) 

(G)  Goed  -> 8 (de gemiddelde beoordeling op alle werkprocessen is  “Goed” en er is géén sprake van een fatale fout)  

(ZG) Zeer Goed -> 9 (de gemiddelde beoordeling op alle werkprocessen is  “Zeer goed” en er is géén sprake van een fatale fout)  

Voor doorstroom naar een vervolgopleiding geldt een eindresultaat van het cijfer 7 of hoger. 

 


