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Handleiding scoren PiB 

December 2021 

 

Doel 

Om de wijze van vastleggen van PiB-scores zo betrouwbaar mogelijk te maken is deze 

handleiding opgesteld. De handleiding dient als handvat voor observatoren. 

 

Werkwijze 

Hieronder is een afbeelding van een PiB-item van de kwaliteit van de leefomgeving. 
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Stappenplan scoren PiB 

 

           

 

Nadat de specifiek score is toegediend wordt in alle gevallen behalve bij in het 

opmerkingenveld een korte toelichting genoteerd. Zie hieronder welke toelichting per score 

genoteerd dient te worden. 

 

 

Specifieke score toekennen
Als alle positieve punten 
wel én alle punten 
genoemd bij de negatieve 
beschrijving niet van 
toepassing zijnén als 
één/een aantal positiefve 
punten opvallend goed 
zijn.

Als alle onder de positieve 
beschrijving genoemde 
punten wel van toepassing 
zijn alle punten onder de 
negatieve beschrijving 
niet.

Als niet meer dan de hellft 
onder de positieve 
beschrijving genoemde 
punten niet van toepassing is 
én niet meer dan de helft van 
de punten onder de negatieve 
beschrijving wel.

Als meer dan de hellft onder 
de positieve beschrijving 
genoemde punten niet van 
toepassing is en/of meer dan 
de helft van de punten onder 
de negatieve beschrijving wel.

Globale inschatting maken score
Je scoort één of twee duimen omhoog als:

Alle onder de positieve beschrijving genoemde 
punten wel van toepassing zijn alle punten 
onder de negatieve beschrijving niet.

Je scoort één of twee duimen omlaag als:

Een aantal/alle onder de positieve beschrijving 
genoemde punten niet van toepassing zijn een 
aantal/alle punten onder de negatieve 
beschrijving wel.

Wat houdt het item in?

Lees de positieve beschrijving. Lees de negatieve beschrijving. 
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Noteer welke onderdeel/onderdelen van de positieve beschrijving niet 

van toepassing zijn en welke van de negatieve beschrijving wel. 

 

 
 

 

Noteer welke onderdeel/onderdelen van de positieve beschrijving niet 

van toepassing zijn en welke van de negatieve beschrijving wel. 

 

Geen opmerking nodig, alle onder de positieve beschrijving genoemde 

punten zijn wel van toepassing zijn alle punten onder de negatieve 

beschrijving niet. 

 

 

Noteer welke onderdeel/onderdelen van de positieve beschrijving 

opvallend goed zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


