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Toetsplan
Inleiding
Om door de Atletiekunie gekwalificeerd te worden als Chef - EDM moet de kandidaat aantonen dat hij,
naast de instructie aan juryleden, zelf apparatuur kan opstellen en instellen en dat hij efficiënt en
adequate metingen kan verrichten. Het gaat hierbij om de volgende rollen en verantwoordelijkheden:
 Organiseren van opstellen en instellen van de apparatuur
 Opstellen van de apparatuur: veilige plaats, juiste hoogte, stabiele positie
 Instellen van de apparatuur: juiste onderdeel, invoeren variabelen waaronder stralen bij
werponderdelen, prismaconstante
 Nulmeting en controle apparatuur
 Meten en communiceren meting
 Instrueren en overdracht van metingen aan juryleden / EDM bedieners
De andere rollen worden wel geoefend in de opleiding, maar niet getoetst.

Toetsvorm
Om aan te tonen dat de kandidaat deze rollen en verantwoordelijkheden beheerst wordt er een extra
dagdeel georganiseerd t.b.v. het examen. Tijdens dit dagdeel wordt de kandidaat getoetst op 2 aspecten
1 Een onderdeel instellen en 2 pogingen opmeten
2 Instructie en overdracht aan juryleden
(minimaal 1x bij een werponderdeel en 1x bij een springonderdeel)
De kandidaten vormen samen een juryteam: degene die examen doet is EDM-bediener of Chef EDM,
een andere kandidaat is het jurylid met de spiegel en weer een andere kandidaat is het jurylid dat de
uitslagen verwerkt. Bij voorkeur zijn er van de vereniging die als gastheer optreedt atleten aanwezig die
‘prestaties’ neerzetten.

Beoordeling
De kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier in de bijlage. Voor iedere
criterium wordt ‘ja’(1) of ‘nee’(0) gescoord. De weging bepaalt het aantal punten.
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Beroep aantekenen
Een kandidaat kan tegen de beoordeling van de beoordelaar een beroep aantekenen bij de
Toetsingscommissie van de Atletiekunie.
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Bijlage: Beoordelingsformulier Chef – EDM
Datum:
Beoordelaar:

Naam kandidaat:

Opstellen en instructie (20 punten)
Onderdeel:

Positie opstellen apparatuur






Ja (=1)









1
1
1

Ja (=1)

Nee (=0)

2
1
2

Ja (=1)

Nee (=0)

Te behalen punten: 20
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Weging
3
2

De uitleg is duidelijk zonder overbodige informatie (balast)
De instructie bevat uitleg wat te doen bij problemen
(communicatielijnen, handelingen, voortgang wedstrijd enz)
De Chef heeft zich ervan overtuigd dat de bediener zelfstandig
aan de slag kan (stelt gerichte vragen, laat controlemetingen
uitvoeren)

12 juli 2017

Weging
2
1
2

Het apparaat staat waterpas
Het apparaat staat stabiel
De juiste straal en prismaconstante is toegepast bij
werponderdelen
Is middenpunt (referentiepunt) wordt ingemeten
De controlemetingen vallen binnen de acceptabele tolerantie
(Indien afwijkend wordt de afwijking goed gecorrigeerd)
(Werponderdelen) de juiste straal en prismaconstante is
toegepast

Instructie

Weging
1
1

De apparatuur staat op een veilige positie
De apparatuur staat niet te dicht bij de atleten (hinderen van de
atleten of verplaatsen van de apparatuur)
De apparatuur staat binnen gehoorsafstand van het jurylid met
de lijst
Er staan geen obstakels die het zicht op het wedstrijdterrein
beperken?
Het apparaat wordt beschermd door weersinvloeden (wind,
regen enz.)

Instellen apparaat




Nee (=0)

2

Behaald:

Opstellen en zelf meten
Onderdeel:

Positie opstellen apparatuur






Ja (=1)










1
1

Nee (=0)

2
2

Ja (=1)

Nee (=0)

Ja (=1)

Nee (=0)

Weging
1

Worden de prestaties duidelijk en juist doorgegeven aan het
jurylid met de lijsten en is er een controle? De communicatie
met het jurylid met de lijst is kort en duidelijk (twee kanten op)
De communicatie met het jurylid in de zandbak is duidelijk
afgesproken en wordt ook zo uitgevoerd
Bij problemen (vastlopend apparatuur, verplaatsing van de
apparatuur, protesten) worden duidelijk gecommuniceerd met
betrokkenen

1
1

Te behalen punten: 20

Behaald:

Te behalen punten: 40

Behaald:

Voor twee onderdelen
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Weging
2
2

De tachymeter wordt snel genoeg en juist ingesteld
De meting wordt op de juiste wijze gedaan
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Weging
2
1
2

Het apparaat staat waterpas
Het apparaat staat stabiel
De referentiepunten van de afzetlijn (nullijn) worden op de
juiste manier ingemeten
De controlemetingen vallen binnen de acceptabele tolerantie
(Indien afwijkend wordt de afwijking goed gecorrigeerd)
(werponderdelen) de juiste straal en prismaconstante is
toegepast

Communicatie


1

Ja (=1)

Meting

Weging
1
1

De apparatuur staat op een veilige positie
De apparatuur staat niet te dicht bij de atleten (hinderen van de
atleten of verplaatsen van de apparatuur)
De apparatuur staat binnen gehoorsafstand van het jurylid met
de lijst
De bediener heeft vrij zicht op het veld en het prisma?
Het apparaat wordt beschermd door weersinvloeden (wind,
regen enz.)

Instellen apparaat




Nee (=0)

Vaststellen slagen/zakken
De kandidaten moeten alle twee de onderdelen beheersen, daarom geldt:
 Geslaagd: bij 30 punten, bij ieder onderdeel tenminste 13 punten.
 Gezakt: bij 24 of minder punten
 Herkansing: Tussen 24 en 30 punten en/of een onderdeel minder dan 13 punten
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