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Algemeen 
De starter gaat na het volgen van de opleiding aan de slag op eenvoudige wedstrijden. De starter 
heeft een goed inzicht in de procedurele aspecten van het starten. De starter heeft aandacht voor de 
voorbereiding van de wedstrijd, voor de organisatie tijdens de wedstrijd en voor de start zelf.  
 
De starter weet na de opleiding hoe hij een goede start organiseert en hoe hij/zij hier invloed op heeft. 
De procedure loopt als een rode draad door de opleiding. 
 
Je kan als starter verder doorgroeien in het jurymodel. 
 

 
Doelgroep 

 
Leden van een vereniging die ambitie hebben om meerdere jaren beschikbaar 
te zijn als starter voor zijn of haar vereniging. 

 

 
Instroomeisen 

 
Deelnemers zijn lid van de Atletiekunie en vanwege de wapenwetgeving zijn 
ze minimaal 18 jaar oud.  
 
De deelnemer: 

 heeft verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig werken; 

 is stressbestendig; 

 beheerst de Nederlandse taal;  

 is computervaardig 

 
Opzet 

 

 Drie bijeenkomsten (workshops) van ongeveer 3 uur per keer 

 Twee zelfstudiedelen van 3 uur per keer 

 Oefenwedstrijd onder begeleiding van een coach (niet verplicht) 

 Praktijkbeoordeling: plant de cursist  in overleg met de opleider en de 
taakcoördinator in.  

 Minimale deelname 6 personen 

 Maximale deelname 9 personen 

 
Tijdpad en 
studielast 

 
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 

 Oefenwedstrijd 
Na de laatste bijeenkomst wordt een praktijkbeoordeling gepland, bij voorkeur 
binnen een maand na de laatste bijeenkomst 

 
Afsluiting 

 
Praktijkbeoordeling waarbij tijdens een regionale wedstrijd wordt beoordeeld of 
de cursist als zelfstandig starter aan de slag kan.   
De cursist kiest een wedstrijd op basisniveau (BWO)  waar ook een junioren, 
senioren of masters categorie deelneemt. Je start tenminste 5x met minimaal 3 
rechte lijn starts. Voorafgaand aan de praktijkbeoordeling kan de cursist zelf 
een oefenwedstrijd regelen; hieraan zijn geen voorwaarden verbonden 

 
Kwalificatie en 
certificering 

 
Als de beoordeling positief is, dan ontvangt de deelnemer een door de 
Atletiekunie uitgegeven juryaantekening starter op basisniveau (BWO) met de 
bevoegdheid om zelfstandig als starter te fungeren. 

Factsheet Starter (30) 



  

 

6 april 2016 - 2 - 

 

 
Opleider  
 
 

 
De opleider moet voldoen aan één van onderstaande voorwaarden: 

 NWO starter 

 Voormalig NWO starter met toestemming van de Atletiekunie 

 
Beoordelaar 
(praktijk) 

De beoordelaar moet voldoen aan één van onderstaande voorwaarden: 

 NWO starter  

 Voormalig NWO starter met toestemming van de Atletiekunie 

Coach (praktijk) Bij de oefenwedstrijd moet de starter in opleiding begeleid worden door een 
coach. De coach moet voldoen aan één van onderstaande voorwaarden: 

 NWO starter 

 CWO starter met toestemming van de Atletiekunie 

 
Locatie 

 
De taakcoördinator zorgt voor de locatie van de opleiding. Voor de workshops 
is een theorie-ruimte nodig en een accommodatie voor het praktijkgedeelte.  
Let op: bij voorkeur is een internetverbinding aanwezig. 

 
Lesmateriaal 

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

 
Kosten 

 
Deze opleiding is gratis voor Atletiekunie-leden 
 

 


