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Informatiefolder Medewerker ET 90/Chef ET 91 
 

Algemeen 
 
De Chef ET kan na het volgen van de opleiding aan de slag op baanwedstrijden. De Chef ET kent het 
wedstrijdreglement en weet hoe het reglement in de praktijk wordt toegepast. De Chef ET heeft een 
gecombineerde coördinerende en uitvoerende rol. Hij/zij instrueert de ET bedieners, maar is zelf ook 
onderdeel van het uitvoerende team. Daarnaast is de chef de communicatieschakel met de overige 
officials en juryleden. 
 
 
 

 
Doelgroep 

 
Juryleden die willen doorgroeien bij het jureren van baan-atletiekwedstrij-
den 

 
Instroomeisen 

 
Deelnemers zijn lid van de Atletiekunie en minimaal 16 jaar (medewerker) 
18 jaar (chef) oud.  
 
De deelnemer: 

• heeft verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig werken; 

• is stressbestendig 

• is goed in communiceren en het geven van instructie; 

• beheerst de Nederlandse taal; 

• is computervaardig 

 
Opzet 

 

• Drie bijeenkomsten (workshops) van ongeveer 3 uur per keer 

• Drie zelfstudiedelen van circa 6 uur totaal 

• Na de drie bijeenkomsten ontvang je automatisch juryaantekening 90 
(Medewerker ET) – wil je door als Chef ET? Dan is het belangrijk dat 
je nu ervaring op gaat doen als medewerker. 

• Afsluitende praktijkbeoordeling (Chef ET): Na voldoende ervaring opge-
daan te hebben als medewerker, word je tijdens een wedstrijd in de 
praktijk beoordeeld. 

• Minimum aantal deelnemers: 5  

• Maximum aantal deelnemers: 10  

 
Tijdpad en studielast 

 
De geadviseerde doorlooptijd voor de opleiding tot medewerker ET is een 
maand.. De workshops worden bij voorkeur om de week gehouden.  

• Workshops: 9 uur 

• Zelfstudie: 6 uur 

 
Afsluiting 

 
Zorg ervoor dat je voldoende ervaring als medewerker hebt opgedaan, 
voordat je je beoordeling voor Chef ET aanvraagt! 
Praktijkbeoordeling waarbij tijdens een regionale wedstrijd wordt beoor-
deeld of de cursist (de medewerker ET) als chef ET aan de slag kan.  
De cursist kiest een wedstrijd op regionale niveau waar ook een zowel ge-
finisht wordt in banen (sprint) als in de binnenbaan (lange afstand). De 
voorkeur geniet dat er ook minimaal 1 200m bij de wedstrijd wordt gelopen 
i.v.m. de windmeter. 

 
Kwalificatie en certi-
ficering 

 
Als de praktijkbeoordeling met een voldoende beoordeeld is dan ontvangt 
de deelnemer een door de Atletiekunie uitgegeven juryaantekening Chef ET 
met de bevoegdheid om zelfstandig als Chef ET te fungeren. 
Als de cursist ervoor kiest om geen beoordeling te doen dan behoudt hij / 
zij de aantekening medewerker ET.  
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Opleider 
 
 
 

 
De opleider moet voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

• Aantoonbare ervaring met bedienen van de ET en instrueren van men-
sen (in overleg met de Atletiekunie) 

 
Beoordelaar (prak-
tijk) 
 

 
De beoordelaar moet voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

• Aantoonbare ervaring met bedienen van de ET en instrueren van men-
sen (in overleg met de Atletiekunie) 

 
Locatie 

 
De Atletiekunie zorgt voor de locatie van de opleiding. Voor de workshops 
is een theorie-ruimte nodig en een accommodatie voor het praktijkgedeelte. 
Bij voorkeur is een internetverbinding aanwezig. 

 
Lesmateriaal 

 
Het lesmateriaal voor de deelnemers en de opleider vind je in de elektroni-
sche leeromgeving van de Atletiekunie: SKILLS. 
Deelnemers en opleider krijgen inloggegevens voor de elektronische leer-
omgeving zodra de opleiding is aangemeld bij de Atletiekunie. 
 
Binnen SKILLS kunnen de deelnemers met de opleider communiceren. 

 
Kosten 

 
De opleiding is gratis voor Atletiekunie-leden 
 
Let op: inhuurapparatuur komt voor rekening van de organiserende vereni-
ging. 

 
 


