
Verslag controle KVB-evaluatie 
 
Vooraf :  bij controle van een KVB-evaluatie maakt de controleur bij voorkeur gebruik van de betreffende 
checklists (KVB 1, 2, 3 of 4) 

 
1. Realia 

 
KVB:  (1, 2, 3 of 4): 1 
Organisator : BOVL 
Plaats : Klimzaal Bloso-Brugge 
Datum: 11.12.2015 
Begin controlebezoek: 19:15 u. 
Einde controlebezoek: 21:15 u. 
Naam controleur van KBF: Herman De Kegel 
Evaluator(en): Philippe Caboor 
Aantal deelnemers (voeg eventueel namenlijst toe): 8 
 
 

2. Korte beschrijving verloop evaluatie 
 
Beschrijf in een vijftal lijnen  hoe de evaluatie verliep (briefing door evaluator, verdeling in groepen, gebruikte 
evaluatietechnieken zoals observatie, vragen stellen, opdrachten, enz…) 

 Deze evaluatie was het afsluiten van een door BOVL-georganiseerde kvb1-cursus 

 Er waren oorspronkelijk 2 evaluatoren voorzien. Om persoonlijke redenen diende 1 
evaluator verstek te geven. 

 De evaluator (Philippe Caboor) werd bijgestaan door 2 niet-evaluatoren (o.a. Michiel 
Verhoeven). Deze observeerden de deelnemers tijdens het klimmen van de routes 
(inbinden, zekeren, partnercheck, enz..). Ze waakten er dus over dat er veilig gewerkt 
werd. Enkel Michiel maakte aantekeningen op een door BOVL-zelf-ontworpen-checklist. 
Deze manier van werken heeft niet verhinderd dat de eigenlijke kvb-evaluator alle 
deelnemers zelf in alle onderdelen evalueerde. 

 Er werd gebruik gemaakt van een door BOVL zelf ontworpen checklist (zie bijlage) omdat 
die voor de evaluator handiger werken was. Aangezien zo goed als alle items van de kvb1-
checklist opgenomen zijn, vind ik dit geen probleem. 

 
3. Verificatie 

 

 Ja/Neen 

1) Was de evaluatie voldoende op voorhand (2 weken) aan KBF gemeld, met 
opgave van plaats, datum en uur? 
 

 
Ja 

2) (enkel voor KVB 2, 3 of 4) Beschikten de kandidaten over het lagere KVB (of 
werden de competenties van de lagere KVB’s tijdens deze evaluatie getest)? 
 

 
NVT 

3) Werden alle competenties van het betreffende KVB (1, 2, 3 of 4) geëvalueerd – 
of tenminste degene die tot veiligheidsfouten kunnen leiden? 
(bij evaluaties op de rotsen is het wegens het groot aantal deelnemers en/of de 
uitgestrektheid van het gebied vaak niet mogelijk dit systematisch en voor alle 
deelnemers na te gaan; in dat geval controleert men best steekproefsgewijs) 

 
Ja 



 

4) Was de eindbeoordeling van de kandidaten (geslaagd of niet geslaagd) terecht? 
(zelfde opmerking als onder 3) 

 
 

 
Zie 

verder 

Beoordeel  je de evaluatie op basis van het antwoord op de bovenstaande vragen 1 
t.e.m. 3 als positief? 

Ja 

 
 
Eventuele commentaar: 

 Om familiale redenen diende ik de proef voor het beëindigen ervan te verlaten. Ik weet 
dus niet wat de eindbeoordeling van alle kandidaten was. Ik kon echter vaststellen dat de 
kvb-evaluatie verliep volgens de vastgelegde procedure.  

 
4. Heb je nog eventuele suggesties of adviezen ten behoeve van de evaluator en/of de 

organisator? 

Heel degelijke kvb-proef! 


