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1. Leeruitkomsten 

Om het diploma Basis Baanatletiek te ontvangen moet de kandidaat aantonen de volgende vijf leeruit-

komsten te beheersen: 

Leeruitkomst 1: Analyseren en plannen 

De trainer brengt de actuele situatie van de (atleten in de) trainingsgroep in kaart op basis van test-/ 

wedstrijdresultaten en bevindingen tijdens trainingen, en maakt op basis hiervan plannen voor de vol-

gende trainingsperiode(n). 

Leeruitkomst 2: Voorbereiden, verzorgen en evalueren van trainingen 

De trainer ontwerpt, realiseert en evalueert zelfstandig series van trainingen voor een trainingsgroep 

van tenminste 8 atleten, die leiden tot het leer- en of trainingseffect dat van tevoren als doel gesteld is 

in een jaar- of periodeplan. 

Leeruitkomst 3: Begeleiden van atleten tijdens wedstrijden/evenementen 

De trainer bereidt (een deel van) zijn trainingsgroep voor op en begeleidt hen tijdens wedstrijden/ 

sportevenementen, dat doet hij op basis van een vooraf opgesteld plan. Na afloop evalueert hij het 

verloop en de resultaten van de wedstrijd / het sportevenement.  

Leeruitkomst 4: Organiseren en begeleiden van activiteiten 

De trainer organiseert, op basis van een draaiboek, activiteiten voor zijn trainingsgroep die de sportbe-

leving van de groep bevorderen. 

Leeruitkomst 5: Persoonlijke visie en ontwikkeling 

De trainer presenteert zijn opvattingen over het geven van atletiektraining en formuleert persoonlijke 

ontwikkelmogelijkheden op basis van feedback verkregen van anderen en op basis van informatie ver-

kregen uit kritische reflecties op het eigen handelen. 

 

 

2. Beoordelingsprocedure 

Eisen aan de kandidaat 

▪ Op het moment van aanvragen van een beoordeling moet de kandidaat tenminste 18 jaar zijn. 
▪ De kandidaat moet aan alle financiële verplichtingen voldaan hebben. 

Inleveren 

Kandidaten leveren in SKILLS per leeruitkomst een portfolio in waarmee ze aantonen de leeruitkomst 

te beheersen. De kandidaat bepaalt zelf wanneer en in welke volgorde hij het portfolio inlevert. Enige 

uitzonderingen hierop: 

▪ Leeruitkomst 1 kan pas aangetoond worden nadat leeruitkomst 2 aangetoond is. 
▪ Leeruitkomst 5 is de laatste leeruitkomst die aangetoond kan worden. 
 

Kandidaten kunnen gebruik maken van de voorgestelde opdracht om de leeruitkomst aan te tonen, 

maar mogen hun portfolio ook vrij vorm geven. 

Beoordeling 

De beoordeling wordt uitgevoerd door de eigen opleider. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten 

▪ De opleider baseert zijn oordeel op zowel het portfolio als de indrukken van de kandidaat tijdens 
de workshops en de stagebezoeken. 

▪ Als de indruk tijdens de workshops en de stagebezoeken een rol spelen in de beoordeling om-
schrijft de beoordelaar duidelijk op basis van welke indrukken hij tot zijn beslissing is gekomen. 
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▪ Leeruitkomst 2 mag, op verzoek van de kandidaat, ook beoordeeld worden via een ‘examentrai-
ning’ aan de eigen groep op de eigen locatie. 

▪ De beoordeling is gebaseerd op de richtinggevende criteria die per leeruitkomst geformuleerd zijn 
(bijlage 1). 

▪ De terugkoppeling van de beoordeling vindt plaats via de door de Atletiekunie vastgestelde beoor-
delingsformulieren in de bijlage.  

▪ Bij een onvoldoende beoordeling geeft de beoordelaar ontwikkelingsgerichte feedback in het be-
oordelingsformulier (die eventueel mondeling toegelicht wordt). 

▪ Bij twijfel consulteert een beoordelaar altijd een collega-opleider. 
▪ Het beoordelingsformulier wordt door de opleider gemaild naar de kandidaat, waarbij de Toet-

singscommissie altijd in de CC wordt meegenomen. 

Herkansingen 

▪ Voor iedere leeruitkomst heeft de kandidaat recht op twee herkansingen 
▪ De Atletiekunie heeft het recht om, in overleg met de opleider, een deadline voor de laatste her-

kansing vast te stellen. 

Beroep 

Indien de kandidaat het niet eens is met de beoordeling, dan kan hij dit schriftelijk en goed onder-

bouwd aangeven bij de Toetsingscommissie van de Atletiekunie. Als de kandidaat zich niet kan vin-

den in de uitspraak van de Toetsingscommissie dan kan hij beroep aantekenen bij de Commissie van 

Beroep van NOC*NSF. 

 

De Toetsingscommissie kan de volgende uitspraken doen: 

▪ Beroep is ongegrond. 
▪ Kandidaat heeft recht op een herbeoordeling (zonder dat er een kans verloren gaat). 
 

In het geval van een herbeoordeling wordt altijd een tweede, onafhankelijke, opleider geconsulteerd. 

De tweede beoordelaar bekijkt het portfolio en gaat in gesprek met de eerste beoordelaar (omdat in-

drukken ook een rol spelen). De Toetsingscommissie kan besluiten dat de kandidaat tijdens dat ge-

sprek ook gehoord wordt. In dat geval is de tweede beoordelaar gespreksleider. De tweede beoorde-

laar stelt, op het beoordelingsformulier, het resultaat van de herbeoordeling vast. 

 

Als het beroep gaat over de beoordeling van leeruitkomst 2 middels een ‘examentraining’, dan voert 

de tweede beoordelaar een nieuwe beoordeling uit op locatie. 
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Bijlage 1: Richtinggevende criteria 

Leeruitkomst 1 
Analyseren en plannen 
 

▪ Ik beschrijf het actuele niveau van de individuele atleten in mijn trai-
ningsgroep (conditioneel, technisch en tactisch) op basis van test- 
en of wedstrijdresultaten. 

▪ Ik beschrijf persoonlijke eigenschappen en motivatie van de atleten 
in mijn groep. Ik houd daarbij rekening met leeftijdgebonden facto-
ren. 

▪ Ik formuleer meetbare doelen voor de volgende trainingsperiode(n). 
▪ Ik baseer mijn planning op principes uit de trainingsleer. 
▪ Ik onderbouw mijn gemaakte keuzes op basis van betrouwbare 

bronnen. 
 

Leeruitkomst 2 
Voorbereiden, verzor-
gen en evalueren van 
trainingen 
 

▪ Ik zorg ervoor dat de ‘didactische cirkel’ voor iedere training rond is. 
▪ Ik hanteer een effectieve organisatie van tijd, ruimte en materialen 

en positionering van atleten en trainer. 
▪ Ik pas principes uit de trainingsleer adequaat toe. 
▪ Ik differentieer tijdens mijn trainingen 
▪ Ik bied, op basis van observaties van de bewegingsuitvoering en 

analyse van de beweging, gericht motorische leerhulp aan atleten, 
waarbij ik motorische leerprincipes adequaat hanteer. 

▪ Ik realiseer een veilig en stimulerend klimaat voor alle atleten in mijn 
groep. 

▪ Ik onderbouw mijn gemaakte keuzes op basis van betrouwbare 
bronnen. 

 

Leeruitkomst 3 
Begeleiden van atleten 
tijdens wedstrijden/eve-
nementen 
 

▪ Ik stem het wedstrijdplan of op mijn atleten, de locatie/omgeving, de 
omstandigheden en eventueel op de ‘concurrenten’. 

▪ Ik neem in het plan zowel het prestatie deel, het organisatie deel en 
het sociale deel mee. 

▪ Ik maak gebruik van principes van positief coachen. 
▪ Ik grijp passend in bij onvoorziene omstandigheden. 
▪ Ik treed op bij onveilige situaties. 
▪ Ik bewaak normen en waarden en ga correct om met alle betrokke-

nen. 
 

Leeruitkomst 4 
Organiseren en begelei-
den van activiteiten 
 

▪ Ik stem de activiteit af op de belevingswereld van de atleten, 
▪ Ik maak bij de organisatie gebruik van een draaiboek. 
▪ Ik rapporteer over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de 

activiteit. 
▪ Ik houd rekening met beschikbare middelen en materialen. 
▪ Ik werk samen met anderen. 
▪ Ik zorg dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht. 
▪ Ik draag verantwoordelijkheid en neem beslissingen. 
▪ Ik treed op bij onveilige situaties. 
▪ Ik bewaak normen en waarden en ga correct om met alle betrokke-

nen. 
 

Leeruitkomst 5 
Persoonlijke visie en 
ontwikkeling 
 

▪ Ik maak duidelijk wat mijn visie op het geven van atletiektraining is. 
▪ Ik schrijf een actuele analyse van mijn vaardigheden als trainer, 

daarbij gebruik ik o.a. feedback van anderen en de bevindingen van 
mijn persoonlijke reflecties. 

▪ Ik formuleer concrete leerdoelen op basis van mijn analyse. 
▪ Ik stel voor ieder leerdoel een concreet actie-/stappenplan op om 

mijn leerdoelen te realiseren. 
 

 


