
 

 Vastgesteld op 13-3-2019 door het bestuur van de KNGU 

 

Profiel : Lid Toetsingscommissie  

 
De Toetsingscommissie bewaakt binnen de KNGU de kwalificatieprocessen voor 

opleidingen waarvoor een diploma wordt afgegeven via de Kwalificatie Structuur 

Sport. 

De onafhankelijke Toetsingscommissie bestaat uit een voorzitter en maximaal vijf 

deskundige leden. 

 

Taken en bevoegdheden van de Toetsingscommissie: 

1. Opstellen van toetsdocumenten: 

 het vaststellen van een toetsplan van kwalificatie; 

 het vaststellen van de PVB 1-beschrijving. 

 

2. Aanwijzen van PVB-beoordelaars: 

 het benoemen en aanwijzen van PVB-beoordelaars; 

 het waarborgen van de betrouwbaarheid van de toetsing. 

3. Verlenen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificatie. 

4. Treffen van maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PVB:  

 het beoordelen van de geldigheid van verzuim; 

 het vaststellen van maatregelen bij fraude; 

 het vaststellen van een regeling voor afwijkende toetsing; 

 het waarborgen van de betrouwbaarheid van de afname; 

 het behandelen van bezwaren met betrekking tot PVB-afname. 

5. Treffen van maatregelen met betrekking tot beoordeling en uitslag van de PVB: 

 het vaststellen van de uitslag van de PVB; 

 het bekendmaken van de uitslag; 

 het verwerken en publiceren van resultaten; 

 het uitreiken van diploma’s en certificaten; 

 het waarborgen van de betrouwbaarheid van de uitreiking van diploma’s en 

certificaten. 

6. Evalueren van proces en inhoud van de PVB:  

 het formuleren van kwaliteitsdoelstellingen; 

 het formuleren van verbetervoorstellen; 

 het zo nodig aanwijzen van PVB-ontwikkelaars. 

7. Nemen van een beslissing in omstandigheden waarin het Toetsreglement Sport2     

niet voorziet. 

 

                                                      
1 Proeven van Bekwaamheid        
2 Toetsreglement Sport 

https://opleidingen.kngu.nl/uploads/documents/Toetsreglement-Sport-2012def.pdf
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Een lid van de Toetsingscommissie  

o Heeft interesse en affiniteit met de gymsport. 

o Heeft kennis van de Kwalificatie Structuur Sport. 

o Heeft bij voorkeur gewerkt als PVB beoordelaar, liefst verdeeld over de 

diverse disciplines. 

o Heeft ervaringen met kwalificatieprocessen en structuren in het onderwijs. 

o Heeft bij voorkeur onderwijskundige/pedagogische achtergrond. 

o Kan onafhankelijk adviseren en evalueren. 

o Kan regels en reglementen toepassen die recht doet aan de situatie die 

voordoet.  

o Is communicatief vaardig;  

 

Praktische zaken: 

 Deelname aan de Toetsingscommissie is op vrijwillige basis. 

 Een lid van de Toetsingscommissie kan tijdens de zittingstermijn niet als PVB-

beoordelaar ingezet worden, wel als docent of trajectcoach. 

 Het vrijwilligersbeleid van de KNGU is van toepassing, inclusief het tekenen van 

een vrijwilligersovereenkomst en aanleveren van een VOG. 

 De Toetsingscommissie komt 2x per jaar bij elkaar  

 Leden van de Toetsingscommissie bezoeken regelmatig afsluitende Proeven van 

Bekwaamheid van de diverse disciplines en brengen daarover verslag uit. 

 De Toetsingscommissie is verantwoordelijk voor de interne audit (1 x per 4 jaar). 

 Werkt samen met de auditor tijdens de periodieke audit ( 1x per 4 jaar). 

 

 

Werving 

De productmanager Educatie is verantwoordelijk voor het uitzetten van de vacature 

en het samenstellen van de tekst.  

Bij aanmelding van meerdere geschikte kandidaten wordt de 

benoemingsprocedure gevolgd. 

 

Zittingstermijn 

De benoeming van een lid is voor een periode van 4 jaar, met de      

mogelijkheid om daarna nog voor 2 termijnen herbenoemd te worden.  

Het rooster van aftreden wordt hierbij in acht genomen3 

 

Benoeming 

Leden van de Toetsingscommissie worden volgens het Toetsreglement Sport en de 

statuten van de KNGU benoemd worden door het Bondsbestuur van de KNGU. 

                                                      
3 Zie HR van de KNGU, hoofdstuk 2 

 


