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Beoordelingsformulier Klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen 

 
 
 
Ingangseis 
De opdracht zoals hieronder beschreven zal moeten worden uitgevoerd op door de instructeur 
uitgekozen klimroutes die niet eerder in de cursus zijn gebruikt voor het aanleren van de 
competenties. 

 
Omgeving 
Het klimgebied is overzichtelijk en is zowel op de standplaatsen als in de route voorzien van 
“bomvaste” haken. 

 
Totale duur 
1 dagdeel 
 
Opdracht 
De beoordelaar roept voorafgaand aan de examinering de kandidaten bij zich. Daarin vertelt hij 
minimaal de volgende zaken: 
• Dat de kandidaten: 

o Zonder aanwijzingen van de instructeur/beoordelaar, moeten laten zien dat ze zelfstandig 
veilig kunnen voorklimmen in rots; 

o Minimaal 1 route van meerdere touwlengtes moeten klimmen en zekeren; 
o Minimaal 1 lengte moeten abseilen; 
o Minimaal 1x ombouwen tot toprope en ombouwen tot laten zakken; 
o Laten zien dat ze een fixeerknoop kunnen maken; 
o Laten zien dat ze weten hoe touwsteun aan een naklimmer kunnen bieden. 

• Dat de beoordelaar: 
o Observeert of alle handelingen correct worden uitgevoerd; 
o Vragen zal stellen om kennis en inzicht te checken; 
o Ingrijpt als de veiligheid in het gedrang is. 
o Direct na afloop van het examen de uitslag meedeelt aan de kandidaten. 
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Naam examinator: ...................................  Datum: ............... Locatie: 

...................................  Handtekening: .......................... 

Kritische handelingen 

Competentie Geobserveerd gedrag 
Naam 

cursist 1 

 

Naam 
cursist 2 

 

Gordel aantrekken Trekt heupgordel aan zodat deze veilig te 

gebruiken is. 
ja/nee ja/nee 

Inbinden klimmer (alleen direct) 
ja/nee ja/nee 

Inbinden zekeraar  Zekerapparaat correct vastmaken aan gordel 
ja/nee ja/nee 

Partnercheck  
ja/nee ja/nee 

Zekeren vanaf grond  
ja/nee ja/nee 

Zekeren vanaf standplaats  
ja/nee ja/nee 

Naklimmer zekeren Op standplaats 
ja/nee ja/nee 

Touwcommando’s  
ja/nee ja/nee 

Klimmen Minimaal 2 routes voorgeklommen, 1x toprope, 

1x standplaats (meerdere touwlengtes) 
ja/nee ja/nee 

Correct gebruik gemaakt van tussenzekeringen. 

Dus geen haken vastgepakt. 
ja/nee ja/nee 

Abseilen Abseil uithangen en abseilen 
ja/nee ja/nee 

Ombouwen toprope  
ja/nee ja/nee 

Meerdere touwlengtes  
ja/nee ja/nee 

Resultaat kritische 

handelingen 

Kandidaat heeft alle kritische handelingen 

correct uitgevoerd 
ja/nee ja/nee 
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Handelingen ten behoeve van goede sportuitoefening (schoolcijfers invullen) 

Competentie Geobserveerd gedrag 
Naam 

cursist 1 

 

 

Naam 
cursist 2 

 

Gezondheid 

behouden en 

bevorderen 

• warming up 

• vertelt over blessurepreventie 

• risicobewustzijn 

• angstreductie 

  

Handelen in geval 

van een ongeval 

• cursist weet hoe te handelen in geval 

van een ongeval (communicatie) 

• fixeerknoop 

• express-flaschenzug 

  

Gereedmaken voor 

het klimmen 

• neemt voldoende materiaal mee 

• communiceert met partner wat er 

gaat gebeuren 

• lezen en interpreteren van topo en 

route 

• gedraagt zich ethisch verantwoord in 

klimomgeving 

  

Zekeren • anticipeert op probleemsituaties 

• geeft voldoende touw uit als klimmer 

setje wil inclippen 

• let op touwverloop 

• let op voetfout 

• spot de klimmer voordat deze de 

eerste haak heeft geclipt  

• bekend met krachtenspel 

  

Klimmen • zorgt voor juist touwverloop 

• clipt setjes goed in 

• demonstreert basale klimtechniek 

• gebruikt relevante touwcommando’s 

  

Standplaatsen • cursist bouwt correcte standplaats 

• kent correct gebruik materiaal 

  

Totaal aantal 

punten 

Voldoende voor dit onderdeel indien 

de score hoger is dan 36 en maximaal 

1 vijf en geen lagere cijfers 

  

Eindresultaat Geslaagd als zowel resultaat kritische 

handelingen als handelingen ten 

behoeve van een goede 

sportuitoefening voldoende zijn. 

wel/niet 

geslaagd 

wel/niet 

geslaagd 

 


