
Aanvraagformulier PVB Volleybaltrainer-2 

Hoe vraag je je PVB voor de opleiding Volleybaltrainer-2 aan?   

Beste deelnemer,    

Je bent bijna klaar met je opleiding. De laatste stap is het afleggen van de examens! Om uiteindelijk 

je diploma Volleybaltrainer-2 te kunnen ontvangen is er 1 examen welke je verplicht moet afleggen 

en 2 examens die niet verplicht zijn. De examens worden Proeve van Bekwaamheid (PVB) genoemd.     

De PVB Training Geven is verplicht om het Diploma Volleybaltrainer-2 te kunnen ontvangen. De PVB 

Wedstrijd Begeleiden en de PVB Assisteren Activiteit zijn facultatief. Hiervoor krijg je na het behalen 

een extra certificaat toegestuurd.    

Je kunt je PVB’s via het formulier op de volgende pagina aanvragen bij Ine Klösters. Het is de 

bedoeling dat je dit formulier compleet invult, je handtekening met pen zet, scant of fotografeert en 

stuurt naar info@volleybal-west.nl. Je kunt het formulier ook afgeven bij de VT2 bijeenkomsten. Na 

ontvangst plannen we samen een datum waarop je de PVB kan laten afnemen.  Eventuele portfolio’s 

(die je op dat moment klaar hebt en beoordeeld wilt hebben) stuur je via email op. Je levert uiterlijk 

een week van tevoren je voorbereiding op de training voor het praktijkexamen ‘Training Geven’ in.   

Let op: Portfolio’s mogen bestaan uit verschillende bestanden. Gebruik je filmpjes? Deze moeten 

bewerkt zijn met commentaar en mogen niet langer zijn dan 15 minuten. Hetzelfde geldt voor 

audiobestanden. Voor de volledige richtlijnen kun je kijken op www.volleybal.nl.  

Na afloop van je examen krijg je een voorlopige uitslag. De  beoordeling wordt naar de 

Volleybalacademie gestuurd en van hen ontvang je de definitieve uitslag.    

Bij een positief resultaat maakt de Nevobo het diploma aan en ontvang je deze via de post.  Bij een 

negatief resultaat kun je een herkansing aanvragen; hier worden extra kosten voor in rekening 

gebracht.    

Ik zie je formulier graag tegemoet!   

Met vriendelijke groet,    

Ine Klösters 

Volleybal-West 

    

  

  

  



Aanvraagformulier PVB Volleybaltrainer-2 

Aanvraagformulier en eenmalige machtiging PVB Volleybaltrainer-2   

Je vraagt met dit formulier je PvB’s voor de opleiding Volleybaltrainer-2 aan.  

Je betaalt middels een eenmalige machtiging het gehele bedrag in 1 keer. Eventuele vrijstellingen 

kunnen worden meegestuurd met dit formulier en worden verwerkt als een geslaagde PVB. De 

termijn om je PVB’s af te ronden na deze aanvraag is twee jaar.    

 

A. Gegevens voor de aanvraag  

Naam        :          

Adres en postcode      :  

Woonplaats      :   

Geboortedatum     :  

Relatienummer       :  

Telefoonnummer      :  

Emailadres        :  

Adres en plaats sporthal voor examen  :  

Trainingsavond       :   

B. Gegevens over de opleiding  

Volgt de opleiding te      :  

Is begonnen op       :  

Opleider        :     

PVB’s wordt betaald door    :     

Naam vereniging en contactpersoon  :   

C. Gegevens voor de eenmalige incasso  

IBAN nummer       :  

Ten name van       :   

D. Welke PVB’s wil je afronden (Aankruisen wat gewenst is)     

Training Geven (€ 90,00)         Verplicht 

       Wedstrijd Begeleiden (€ 30,00)        

       Assisteren Activiteit (€ 30,00)        

              Bedrag (Totaal van de gekozen PVB’s) :   € _________ 

 

Incassant ID      : NL76ABNA0488755808  

Kenmerk machtiging   : Wordt per mail toegezonden  

Begunstigde      : Ine Klösters te Nederhorst den Berg   

 

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Ine Klösters om een eenmalige 

incasso-opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven, 

overeenkomstig de opdracht aan Ine Klösters. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je 

dit laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag 

je bank naar de voorwaarden.   

Datum aanvraag:  ______________________________________________ 

 

Handtekening (handmatig en met pen) :  ______________________________________________ 

(LET OP: handtekening van rekeninghouder) 


