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Toetsplan
Inleiding
Om door de Atletiekunie gekwalificeerd te worden als BWO-Wedstrijdleider moet de kandidaat aantonen
de volgende rollen en verantwoordelijkheden te uit te kunnen voeren:
1 Maken en bewaken tijdschema
2 'Waarborgen' veiligheid (EHBO, terreininrichting, calamiteitenplan)
3 Informeren en faciliteren van andere wedstrijdofficials
4 Organiseren 'wedstrijd proces' (startlijsten, locatiebepalingen, routing uitslagen)
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, maakt hij gedurende
de opleiding een grote opdracht. In dit toetsplan worden deze opdracht beknopt omschreven. De
concrete opdracht wisselen regelmatig (van casus) en worden verstrekt in de zelfstudiedelen van de
opleiding.
Opdracht: Wedstrijdvoorbereiding
De kandidaten krijgen de opdracht om op basis van een casus een wedstrijd voor te bereiden. Concreet
betekent dat ze:
 Een chronologisch overzicht opstellen
 Het organisatieteam samenstellen en de (administratieve) processen rondom de wedstrijd regelen
 De materialenlijst opstellen
 Een beknopt calamiteitenplan opstellen
De opdracht moet voor workshop 4 ingeleverd worden.

Beoordeling
De kandidaat biedt de uitwerkingen van zijn opdrachten aan via zijn beoordelingsportfolio in de
AtletiekAcademie. Via de AtletiekAcademie beoordeeld de opleider de ingestuurde uitwerkingen aan de
hand van het de beoordelingsformulier (zie bijlage1). De opleider rondt de beoordeling binnen vijf
werkdagen af. Daarbij geeft de beoordelaar concrete feedback aan de kandidaat.

1

Voor de beoordelaar is een beoordelingsformulier in Excel beschikbaar met een toelichting op de criteria
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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: Beoordelingsformulieren BWO-Wedstrijdleider
Datum:
Beoordelaar:

Naam kandidaat:
Criteria

Max.
punten

Maken en bewaken tijdschema
 Juryvergadering opgenomen in chronologisch overzicht
 Alle onderdelen op het programma staan opgenomen in het chronoloog
 Tijdsduur wedstrijd is goed gekozen
 Wedstrijdreglement voor looponderdelen goed toegepast
 Voldoende tijd ingeruimd voor veldonderdelen
 Logische combinaties van onderdelen niet samen gepland
'Waarborgen' veiligheid (EHBO, terreininrichting, calamiteitenplan)

2
2
4
6
4
4

 Wijze van communicatie tussen sleutelfiguren aangegeven
 Wedstrijdterrein en faciliteiten in kaart gebracht
 Vluchtroutes en verzamelplaats duidelijk aangegeven
 Organisatie van medische hulp
 Aangegeven wanneer wedstrijd afgelast wordt
Informeren en faciliteren van andere wedstrijdofficials

1
1
2
2
2

 Juryvergadering uitgewerkt
 Instructie voor andere wedstrijdofficials is duidelijk uitgewerkt
 Indeling van organisatieteam is volledig
Organiseren 'wedstrijd proces' (startlijsten, locatiebepalingen, routing uitslagen)

6
4
4




4
4

Beschrijven administratieve processen rondom de wedstrijd
Materiaallijst volledig

Vaststellen slagen/zakken
In totaal zijn er 52 punten te halen
 40 punten is geslaagd
 Minder dan 30 punten is gezakt
 Tussen 30-39 punten is herkansing, die door de opleider verstrekt wordt.
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Punten
behaald

Bijlage 1: toelichting op criteria
Max. Punten
punten behaald

Criteria
Maken en bewaken tijdschema
 Juryvergadering opgenomen in chronologisch overzicht
‒ Beoordeling ja of nee
 Alle onderdelen op het programma staan opgenomen in het chronoloog
‒ Bij ieder onderdeel dat ontbreekt 1 punt in mindering
 Tijdsduur wedstrijd is goed gekozen
‒ 1/2 uur te lang of te kort: 2 punten in mindering
 Wedstrijdreglement voor looponderdelen goed toegepast
‒ Aandachtspunten: aantal series; tussentijd onderdelen; combi mannen vrouwen op
3000m. Per fout 1 punt in mindering.
 Voldoende tijd ingeruimd voor veldonderdelen
‒ Te lang of te kort: per onderdeel 1 punt in mindering
 Logische combinaties van onderdelen niet samen gepland
‒ Per onlogische combinatie 1 punt in mindering 

2
2
4
6

4
4

'Waarborgen' veiligheid (EHBO, terreininrichting, calamiteitenplan)
 Wijze van communicatie tussen sleutelfiguren aangegeven
‒ Beoordeling ja of nee
 Wedstrijdterrein en faciliteiten in kaart gebracht
‒ Beoordeling ja of nee
 Vluchtroutes en verzamelplaats duidelijk aangegeven
‒ Beoordeling ja of nee
 Organisatie van medische hulp
‒ Positie EHBO en regeling als meer hulp nodig is. Per aspect dat ontbreekt 1 punt in
mindering
 Aangegeven wanneer wedstrijd afgelast wordt
‒ Zowel voor aanvang van de wedstrijd als tijdens de wedstrijd. Per moment dat
ontbreekt 1 punt in mindering

1
1
2
2

2

Informeren en faciliteren van andere wedstrijdofficials
 Juryvergadering uitgewerkt
‒ Twee aandachtspunten mogen missen; daarna per ontbrekend aandachtspunt 1 punt
in mindering

6

‒ Welkom namens de organiserende vereniging
‒ Voorstellen wedstrijdofficials en microfonist
‒ Appel (eventueel door JUCO)
‒ Functie indeling
‒ Ligging te gebruiken accommodaties
‒ Aanlevering werpmateriaal + kenteken eigen materiaal + controle hierop
‒ Aantal finalisten technische onderdelen
‒ Eventuele specifieke wedstrijdregels
‒ Herkenbaarheid jury
‒ Regeling catering
‒ Afspraken rondom publiek op de baan

 Instructie voor andere wedstijdofficials is duidelijk uitgewerkt
‒ Per functie (Scheidsrechters, microfonist) die onduidelijk is 1 punt in mindering
 Indeling van organisatieteam is volledig
‒ Per aspect (jury per onderdeel, EHBO, materiaal, secretariaat) dat incompleet is 1
punt in mindering
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4
4

Organiseren 'wedstrijd proces' (startlijsten, locatiebepalingen, routing uitslagen)
 Beschrijven administratieve processen rondom de wedstrijd
‒ Per ontbrekend aandachtspunt 1 punt in mindering.
‒ Per onderdeel bepalen of na-inschrijving mogelijk is en zo ja voor welk aantal deelnemers

4

‒ Invoeren inschrijvingen en productie jurylijsten
‒ Organisatie na-inschrijving wedstrijddag en uitgifte startnummers
‒ Routing jurylijsten (van secretariaat naar jury en weer terug
‒ Routing uitslagen naar microfonist en publicatiebord
‒ Evaluatie met WO's en wedstrijdsecretariaat.

 Materiaallijst volledig
‒ Per onderdeel dat niet compleet is 1 punt in mindering (zie volgend tabblad)

11-10-2016

-5-



4

Bijlage 2: materiaallijst


De onderstaande items dienen in elk geval op de lijst voor te komen 
 looponderdelen (max. 0,9 pnt.)
 startblokken
 startrevolver + patronen
 kaartenset t.b.v. startcommissaris
 jurytrappen
 finishpalen
 chronometers
 rondeborden + galg + bel
 jurylijsten
 banken deelnemers
 hoogspringen (max. 0,9 pnt.)
 landingsmat
 hoogspringstaanders
 hoogspringlat(ten)
 meetmal
 pylon
 tape t.b.v. uitzetten aanloop
 jurylijsten
 rode& witte vlag
 banken voor deelnemers
 verspringen (max. 1,4 pnt.)
 landingsbak met zand op juiste hoogte
 afzetbalk met plasticinehouder
 plasticinebalk + reserveplasticine + gereedschap
 afzetbalk markeringsborden
 aanloopmarkeringen
 hark/zandschuiver
 handstoffer/bezem
 markeringspen landing
 meetlint (10 m)
 windmeter
 pylon
 rode & witte vlag
 jurylijsten
 banken voor deelnemers
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 kogelstoten (max. 1 pnt.)
 kogelring met stootbalk + middelpunt + zijlijntjes
 sector + sectorvlaggen
 pylon
 kogels voor verschillende categorieën
 markeringspen landing
 meetlint (25 m)
 bezem
 rode & witte vlag
 jurylijsten
 banken voor deelnemers
 speerwerpen (max. 1 pnt.)
 afwerpboog + zijlijntjes + meetpunt op 8 meter + 4 m markering
 sector + sectorvlaggen
 pylon
 speren voor verschillende categorieën
 aanloopmarkeringen
 markeringspen landing
 meetlint (100 m)
 rode & witte vlaggen
 jurylijsten
 banken voor deelnemers
 discuswerpen (max. 1 pnt.)
 discusring met middelpunt + zijlijntjes
 discuskooi
 sector + sectorvlaggen
 pylon
 disci voor verschillende categorieën
 markeringspen landing
 meetlint (75m)
 rode & witte vlaggen
 jurylijsten
 banken voor deelnemers
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