Factsheet Jurylid Algemeen (60)

Algemeen
De interne cursus jurylid Algemeen is een cursus die een vereniging zelf kan geven op de eigen
accommodatie. Het doel van de cursus is: juryleden opleiden die zelfstandig als jurylid werken tijdens
een wedstrijd.

Het jurylid wordt flexibel ingezet bij alle wedstrijdonderdelen voor de diverse uitvoerende taken die het
wedstrijdreglement kent.

De cursus
aanvragen

Je kunt de cursus aanvragen bij de afdeling Opleidingen van de Atletiekunie.
Het aanvraagformulier “Jurylid Algemeen” vind je op de website. Zorg ervoor
dat je aanvraag minimaal vier weken voor de startdatum bij de Atletiekunie
binnen is.

Doelgroep

Geïnteresseerden vanuit eigen vereniging (geen minimum aantal vereist). De
cursisten hebben bij voorkeur enige atletiekervaring opgedaan binnen de
vereniging. Je kunt de cursus natuurlijk ook samen met omliggende
verenigingen organiseren.

Instroomeisen

Het aankomend jurylid moet bij aanvang van de cursus minimaal 16 jaar zijn
én lid zijn van de Atletiekunie1.

Opzet




Tijdpad en
studielast

De geadviseerde doorlooptijd voor de cursus is twee maanden. De workshops
worden bij voorkeur om de twee weken gehouden.
 Workshops: 12 uur
 Zelfstudie: 12 uur

Afsluiting

Aan de cursus Jurylid Algemeen is geen portfolio-eis, toets of examen
verbonden. Tijdens de cursus observeert de opleider de cursisten en aan de
hand van waarneming en vragen bepaalt de opleider of de cursist geschikt is
om ingezet te worden als jurylid tijdens wedstrijden.

Kwalificatie en
certificering

Als de cursus is verzorgd door een opleider en het lesmateriaal van de
Atletiekunie is gebruikt, ontvangt iedere cursist die door de opleider wordt
voorgedragen aan het eind van de cursus een door de Atletiekunie uitgegeven
juryaantekening.

Opleider

De opleider voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:
 CWO of NWO scheidsrechter / wedstrijdleider
 BWO scheidsrechter / wedstrijdleider met een opleidingsachtergrond
 Voormalige CWO of BWO scheidsrechter /wedstrijdleider met toestemming
van de Atletiekunie.

Examinator

1

Vier bijeenkomsten (workshops) van ongeveer drie uur per keer
Drie zelfstudiedelen van vier uur per keer

Leden van de Atletiekunie zijn verzekerd tijdens het volgen van de cursus; alléén leden hebben toegang tot het digitale
lesmateriaal.
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Locatie

De organiserende vereniging is zelf verantwoordelijk voor de locatie. Voor de
bijeenkomsten is een theorieruimte nodig en een accommodatie voor het
praktijkdeel. Deze accommodatie moet bij voorkeur een volwaardige
atletiekbaan zijn. Let op: bij voorkeur is een internetverbinding aanwezig.

Lesmateriaal

De Atletiekunie heeft voor deze cursus lesmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal
bestaat uit een handleiding voor de opleider, zelfstudiedelen en het boekje
“Richtlijnen en Speerpunten”. De handleiding en zelfstudiedelen zijn
beschikbaar via de elektronische leeromgeving. Voor alle deelnemers
ontvangt de opleider een exemplaar van het boekje “Richtlijnen en
Speerpunten” per post.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. De eventuele kosten voor de
opleider, accommodatie, koffie enz. komen voor rekening van de
organiserende vereniging

Ondersteuning

De vereniging kan ondersteuning aanvragen bij de afdeling Opleidingen van de
Atletiekunie, bijvoorbeeld voor het coachen van de opleider/begeleider.
Daarnaast kan de afdeling Opleidingen helpen bij het vinden van een
geschikte opleider.
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