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Algemeen 
 

Ontwikkeld door 

 
Stuurgroep juryopleidingen Atletiekunie 
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BWO-Scheidsrechter 

Kwalificatielijn 

 
Basis Wedstrijdofficial 

Verantwoording 

 
Vastgesteld door: Afdeling Opleidingen 
Op: 25 februari 2016 
Te: Arnhem 

 

 
Toetsplan 

Inleiding 
Om door de Atletiekunie gekwalificeerd te worden als BWO-Scheidsrechter moet de kandidaat 
aantonen dat hij er voor kan zorgen dat de wedstrijd voor alle belanghebbenden eerlijk en volgens de 
regels verloopt. Daartoe moet hij de volgende rollen en verantwoordelijkheden uit kunnen voeren: 

 Waarborgen van de kwaliteit en kundigheid van de jury: 

 Instrueren van juryleden 

 Aansturen van juryleden 

 Coachen van juryleden 

 controleren van de wedstrijduitslagen; 

 aannemen en afhandelen van protesten; 

 voorkomen en oplossen van problemen en conflicten op de baan (niet protesten). 
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 opdrachten. In dit toetsplan worden deze opdrachten beknopt omschreven.  
 
Controleren van wedstrijduitslagen 
In zelfstudie deel 1 krijgen de kandidaten de opdracht om gegeven uitslagen te controleren en waar 
nodig te corrigeren (leertaak 1). Deze opdracht moet voorafgaand aan workshop 2 in het portfolio 
opgenomen zijn. 

 
Voorbereiding van juryinstructie 

In zelfstudie deel 1 (leertaak 2b) krijgen de kandidaten de opdracht om de juryinstructie voor te bereiden. 
Kandidaten kiezen daarbij zelf of ze scheidsrechter springen of werpen zijn. Op basis van de bespreking 
tijdens workshop 2 mogen kandidaten de uitwerking van deze opdracht nog aanpassen voordat ze hem 
ter beoordeling aanbieden. 
 
Corrigeren van een jurylid 
Om problemen op de baan voor te zijn moet een scheidsrechter soms een jurylid corrigeren. In leertaak 
1 van zelfstudiedeel 2 bestuderen kandidaten een casus. Op basis van deze casus beschrijven zij op 
welke manier ze dit jurylid zouden corrigeren en verantwoorden ze hun keuzes. Op basis van de 
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bespreking tijdens workshop 3 mogen kandidaten de uitwerking van deze opdracht nog aanpassen 
voordat ze hem ter beoordeling aanbieden. 
Afhandelen van een protest 
In leertaak 2 van zelfstudiedeel 2 beschrijven kandidaten op basis van gegeven informatie hoe ze een 
gegeven protest zouden afhandelen. Hierbij verantwoorden zij hun keuzes. Op basis van de bespreking 
tijdens workshop 3 mogen kandidaten de uitwerking van deze opdracht nog aanpassen voordat ze hem 
ter beoordeling aanbieden. 
 

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

Beroep aantekenen 
Een kandidaat kan tegen de beoordeling van de beoordelaar een beroep aantekenen bij de 
Toetsingscommissie van de Atletiekunie.   
  

                                                      
1 Voor de beoordelaar is een beoordelingsformulier in Excel beschikbaar met een toelichting op de criteria 
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Bijlage: Beoordelingsformulieren BWO-Scheidsrechter 
 

Naam kandidaat: 
Datum: 

Beoordelaar: 

 

Opdracht 1: controleren van wedstrijduitslagen 
 

Criteria 
 

Max. 
punten 

Punten 
behaald 

Controleren van wedstrijduitslagen 
 

 Uitslagen hoogspringen (iedere fout in antwoorden = min 1 punt) 5  

 Uitslagen kogelstoten (iedere fout in antwoorden = min 1 punt) 5  

 Uitslagen hoogspringen (iedere fout in antwoorden = min 1 punt) 5  

 

Opdracht 2: voorbereiding van juryinstructie 
 

Criteria 
 

Max. 
punten 

Punten 
behaald 

Waarborgen van de kwaliteit en kundigheid van de jury 
 

 De gegeven instructie is conform het wedstrijdreglement 5  

 De gegeven instructie is volledig 5  

 

Opdracht 3: corrigeren van een jurylid 
 

Criteria 
 

Max. 
punten 

Punten 
behaald 

Voorkomen en oplossen van problemen en conflicten op de baan (niet protesten) 
 

 Het probleem in de casus is goed geïdentificeerd 5  

 De genomen beslissing is conform het wedstrijdreglement 5  

 De voorgenomen insteek van het gesprek is goed 5  

 Verantwoording is juist en volledig 5  

 

Opdracht 4: afhandelen van een protest 
 

Criteria 
 

Max. 
punten 

Punten 
behaald 

Aannemen en afhandelen van protesten 
 

 De genomen beslissing is conform het wedstrijdreglement 10  

 Verantwoording is juist en volledig 10  

 

Vaststellen slagen/zakken 
In totaal zijn er 65 punten te halen 

 40 punten of meer is geslaagd 

 Minder dan 30 punten is gezakt 

 Tussen 30-39 punten is herkansing, die door de opleider verstrekt wordt.  


