Factsheet Microfonist (80)

Algemeen
De microfonist kan na het volgen van de opleiding aan de slag op baanwedstrijden. De microfonist kent
het wedstrijdreglement en weet hoe het reglement in de praktijk wordt toegepast. De microfonist kan
het aanwezig publiek informeren, amuseren en begeleiden tijdens een wedstrijd. De microfonist werkt
nauw samen de wedstrijdleiding en verzorgt de communicatie vanuit de wedstrijdleiding naar alle
aanwezigen.

Doelgroep

Juryleden die willen doorgroeien bij het jureren van baanatletiekwedstrijden

Instroomeisen

Deelnemers hebben de cursus jurylid algemeen (60) afgerond, ze zijn lid
van de Atletiekunie en minimaal 16 jaar oud.
De deelnemer:
 heeft verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig werken;
 is stressbestendig
 is goed in communiceren en het geven van instructie;
 beheerst Standaardnederlands.

Opzet







Tijdpad en studielast

Afsluiting

Drie bijeenkomsten (workshops) van ongeveer 3 uur
Twee zelfstudiedelen van 6 uur totaal
Afsluitende praktijkbeoordeling: plant de cursist in overleg met de
opleider en de taakcoördinator in
Minimum aantal deelnemers: 5
Maximum aantal deelnemers: 10

De geadviseerde doorlooptijd voor de opleiding is drie maanden. De
workshops worden bij voorkeur om de twee weken gehouden.
 Workshops: 9 uur
 Zelfstudie: 6 uur
Praktijkbeoordeling waarbij tijdens een regionale wedstrijd wordt
beoordeeld of de cursist als microfonist aan de slag kan.
De cursist kiest een wedstrijd op regionale niveau waar zowel loop- als
technische onderdelen op het programma staan. De beoordeling moet
minimaal 1 uur duren

Kwalificatie en
certificering

Als de praktijkbeoordeling met een voldoende beoordeeld is dan ontvangt
de deelnemer een door de Atletiekunie uitgegeven juryaantekening
microfonist met de bevoegdheid om zelfstandig als microfonist te fungeren.

Opleider

De opleider moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:
 Aantoonbare recente ervaring als microfonist (met aantekening 80) bij
competitie en Nationale wedstrijden
 Moet ervaring hebben met instrueren van personen
(in overleg met de Atletiekunie)
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Beoordelaar
(praktijk)

De beoordelaar moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:
 Aantoonbare recente ervaring als microfonist (met aantekening 80) bij
competitie en Nationale wedstrijden
 Moet ervaring hebben met instrueren van personen
(in overleg met de Atletiekunie)

Locatie

De taakcoördinator zorgt voor de locatie van de opleiding. Voor de
workshops is een theorie-ruimte (bij voorkeur met geluidsinstallatie) nodig
en een accommodatie voor het praktijkgedeelte met toegang tot de centrale
geluidsinstallatie (noodzakelijk!). Bij voorkeur is een internetverbinding
aanwezig.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor de deelnemers en de opleider vind je in de
Elektronische Leeromgeving van de Atletiekunie: de Atletiek Academie.
Deelnemers en opleider krijgen inloggegevens voor de elektronische
leeromgeving zodra de opleiding is aangemeld bij de Atletiekunie.
Binnen de Atletiek Academie kunnen de deelnemers met de opleider
communiceren.

Kosten
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De opleiding is gratis voor Atletiekunie-leden
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