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Kwalificatieprofiel Medewerker / Chef ET 

 
 

Algemeen 

Ontwikkeld door 

 
Projectgroep juryopleidingen Atletiekunie 

Verantwoording 

 
Vastgesteld door afdeling Breedtesport Atletiekunie 
Op: 1 januari 2022 
Te: Arnhem 

Beschrijving van de functie 

Kwalificatie 

 
Medewerker / Chef ET (Elektronische Tijdwaarneming) 

Functieomschrijving 

 
Een Medewerker / Chef ET is een jurylid die tijdens wedstrijden verant-
woordelijk is voor de bediening van de ET-apparatuur. 
Een Chef ET heeft een gecombineerde coördinerende en uitvoerende 
rol. Een Chef ET instrueert de ET bedieners, maar is ook onderdeel van 
het uitvoerende team. Daarnaast is de Chef ET de communicatiescha-

kel met de overige officials en juryleden.  

Rol en verantwoordelijk-
heden  

 
1. Opbouwen van ET-installatie op juiste plaats (overleg met wedstrijd-

leider/organisatie)  
2. Instellen van de apparatuur (lichtsterkte, uitlijning op finishlijn, welk 

onderdeel) 
3. Nulstart uitvoeren (en indien nodig uitleggen aan scheidsrechter 

en/of starter de reden waarom en op welke manier) 
4. Afspraken maken met betrokkenen van looponderdelen over de te 

volgen procedures 
5. Administratieve handelingen rondom het bepalen van de uitslag 
6. Opruimen en afmelden (computer wat langer beschikbaar houden 

voor protesten) 
7. Finishfoto aflezen en uitslag opmaken 
8. Afwijkingen/problemen detecteren en oplossen 
9. Meekijken tijdens de wedstrijd 

Typerende beroepshou-
ding 

• Heeft gevoel voor techniek en IT 

• Is stressbestendig 

• Is communicatief vaardig  

• Kan gedurende langere tijd geconcentreerd werken 

• Werkt snel  

• Straalt rust en vertrouwen uit 

• Neemt verantwoordelijkheid  

• Kan in teamverband werken 

Werkomgeving 

 
Een medewerker / Chef ET is bevoegd om op alle wedstrijden op te tre-
den.  

Branche vereisten 

 
Houdt zich aan de beroepscode. Zorgt voor een veilig sportklimaat. 

Doorstroming 

 
In de praktijk verdient het aanbeveling om als Medewerker ET te begin-
nen en pas later als Chef ET te fungeren. 
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Toetsing 
Na het afronden van de opleiding krijgt de deelnemer de aantekening medewerker ET (90). Een deel-
nemer kwalificeert zich als Chef ET door te slagen voor het praktijkexamen. Dit praktijkexamen kan in 
overleg met de jurycoördinator op de club aangevraagd worden bij de Atletiekunie na het hebben op-
gedaan van ervaring in de praktijk. De kandidaat en jurycoördinator dienen een verzoek in en stellen 
daarbij een wedstrijd voor welke op geschiktheid wordt gecontroleerd door de Atletiekunie. De Atle-
tiekunie faciliteert in een praktijkbeoordelaar, waarna de beoordeling kan plaatsvinden. Nadien terug-
koppeling van de praktijkbeoordelaar zal de Atletiekunie het juryaantekening Chef ET (91) toekennen 
in Volta. 
 


