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Wedstrijdleider 
‘De weg naar de beste nationale wedstrijdofficials’ 
 
 

Selectieprocedure NWO Wedstrijdleider 
 
In 2021 zal de NWO selectieprocedure plaatsvinden met het doel om de beste wedstrijdleiders van 
Nederland te selecteren voor het NWO-panel 2022-2025. Er is ruimte voor 9 (FTE) wedstrijdleiders voor 
baan- en indoorwedstrijden. 
 
Om te bepalen wie de ‘beste wedstrijdleiders’ zijn is een kwalificatieprofiel opgesteld met criteria 
waaraan een wedstrijdleider moet voldoen. De kandidaat wordt in twee fasen getoetst aan deze criteria 
om uiteindelijk de beste wedstrijdleiders aan te stellen voor het NWO-panel.  
 

Criteria 
 
De zoektocht naar de nationale wedstrijdleiders bestaat uit twee fases: 

1. Aanmelding met toetsing van de voorkennis/kwalificatie genoemd in het kwalificatieprofiel.  
2. Toetsing van de reglementskennis en vaardigheden genoemd in het kwalificatieprofiel. 

Deelname aan beide fases, volgens het gedefinieerde tijdspad (zie laatste alinea’s), is verplicht om door 
te stromen naar nationaal niveau. Huidige nationale wedstrijdofficials zijn automatisch gekwalificeerd 
voor fase 2 voor de functie of functies waarvoor ze in de afgelopen NWO-periode zijn aangesteld.  
 

Fase 1: Aanmelden 
 
De toetsing in deze fase gebeurt aan de hand van een volledig ingevuld aanmeldformulier. Met dit 
formulier maakt de huidige CWO-official kenbaar kandidaat te zijn om nationaal official te willen worden. 
De volgende criteria zijn hier van belang: 
 

Criteria 

1. Minimaal drie jaar ervaring als wedstrijdleider waarin je in de laatste drie jaar 10 wedstrijden  als  
wedstrijdleider hebt opgetreden. Minimaal zeven van de tien wedstrijden waren op 
tussenniveau/competitiewedstrijden. 

2. Volgt ieder jaar scholing (Dag van de Atletiek/Official / bijscholing / opleiding) 

3. Bereidheid om jurycursussen en/of -opleidingen te geven 

4. Goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) 

5. Uitstekende toegepaste reglementskennis  

6. Toegepaste kennis van materiaal en accommodatie 

7. Basiskennis van specifieke apparatuur, zoals ET en EDM 

 
Daarnaast is een nationale wedstrijdleider bereid om 10 wedstrijddagen per jaar actief te zijn in deze 
functie. Dit kan in de volgende rollen: wedstrijdleider, jury d’appel, waarnemer en/of coach. Dit is 
exclusief de voorbereidingstijd.  
Een official mag een combinatie van functies vervullen binnen het NWO-Panel. Een combinatie bestaat 
uit maximaal 2 functies. Alle combinaties van de functies wedstrijdleider / scheidsrechter / starter zijn 
mogelijk. Met daarbij de opmerking dat bij de combinatie starter en scheidsrechter niet gekozen kan 
worden voor de specialisatie van alleen start (of loop) scheidsrechter. 

 
Nieuwe kandidaten  
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het kwalificatieprofiel? Dan kun je je aanmelden voor de NWO 
selectieprocedure tot en met 31 december 2020. Dit kan via dit aanmeldingsformulier 
 

Huidige nationale wedstrijdleiders  
Dit betreft zowel de huidige wedstrijdleiders als officials die de combinatie van wedstrijdleider/scheidsrechter 
maken.  

 

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/thema/jury-en-officials/documenten/Kwalificatieprofielen%20wedstrijdleider%20NWO.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIT1BcvWoJ87NGu3skNAjWPXdKKkbITybPR9J_k7umcXSgSQ/viewform
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De huidige nationale wedstrijdleiders maken in fase 1 kenbaar of ze interesse hebben in een nieuwe 
periode als nationaal official en, zo ja, voor welke functie of combinatie van functies.  
Alle nationale officials stromen daarna automatisch door naar fase 2, tenzij: 

- ze zich aanmelden voor een nieuwe functie t.o.v. van periode 2018-2021. Voor deze nieuwe 
functie is de instroom gelijk aan de nieuwe kandidaten. 

 
Aanmelden kan tot en met 31 december 2020 door een mail te sturen aan 
wedstrijdsport@atletiekunie.nl.   

 
Fase 2: toetsing 
 
Alle kandidaten die voldoen aan de criteria van fase 1 nodigen we uit om deel te nemen aan de toetsing 
van fase 2. In deze fase toetsen we reglementskennis en de volgende vaardigheden: 

- Je bent communicatief vaardig;  
- Je bent organisatorisch sterk 
- Je bent besluitvaardig en resoluut;  
- Je kunt goed samenwerken in een team; 
- Je bent assertief, en kan snel situaties analyseren; 
- Je bent leergierig, zelfkritisch, en kan goed omgaan met evaluaties en opbouwende kritiek; 
- Je kunt taken delegeren;  
- Je bent flexibel, stressbestendig, en kunt omgaan met verandering en tegenslag; 
- Je bent professioneel, geconcentreerd, en punctueel in de uitvoering van je taak;  
- Je houdt het overzicht, kunt de gevolgen van acties en calamiteiten inschatten, en hiernaar 

handelen. 
 
Deze vaardigheden worden als volgt getoetst: 

1. Een reglemententoets: deze zal afgenomen worden op het bondsbureau van de 
Atletiekunie/Papendal. Op deze manier heeft iedereen dezelfde omstandigheden.  

2. Een mondelinge casus: Voorafgaand aan de bespreking van die casus krijgen de kandidaten 
een vragenlijst. Aan de hand van deze vragenlijst wordt een globaal profiel gemaakt van de 
kandidaat. Dit profiel bepaalt de route tijdens de mondelinge bespreking van de casus. (Let op: 
er is geen goed of fout in het profiel)  
Tijdens de casus wordt gekeken naar de houding en het gedrag van de kandidaat en de 
toepassing van de reglementen. Tijdens de bespreking van de casus heb je twee 
gesprekspartners. 
 

Beide toetsen vinden op dezelfde dag en locatie plaats, op deze manier wordt zo min mogelijk tijd en 
inspanning van de kandidaat gevraagd. De toetsing zal plaatsvinden op 13 en 14 maart 2021 op 
Papendal. Houd dit weekend vrij in jouw agenda. 
 
Aan de hand van deze toetsen worden de kandidaten gerankt. De beste 9 (FTE) wedstrijdleiders worden 
benoemd in het NWO-panel 2022-2025 en kunnen worden aangesteld bij nationale baan- en 
indoorwedstrijden. Een kandidaat, die zich aangemeld heeft voor een combinatie van functies, wordt 
gerankt per functie. Het kan zijn dat de kandidaat slechts voor één van de twee functies wordt 
geselecteerd. 
Eén persoon wordt gezien als 1 FTE, een persoon die wordt geselecteerd voor een combinatie van 2 
functies is 2x 0,5 FTE. 
 
Na afloop van de toetsen krijgen alle officials op individuele basis feedback over de afgenomen toetsen. 
Bij de terugkoppeling worden zowel de goede als de verbeterpunten genoemd. 
 
 

Rechten en plichten 

Wanneer je toetreedt tot het NWO-panel kun je het volgende verwachten: 

 Reiskostenvergoeding op basis van de reis- en onkostenvergoeding van de Atletiekunie. 

 Overnachtingen bij meerdaagse wedstrijden  

mailto:wedstrijdsport@atletiekunie.nl
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/juridisch-advies/vrijwilligersvergoeding/reis-en
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 Laatste editie “Competition and Technical Rules” World Athletics 

 Laatste editie van het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie 

 Kledingpakket zoals voorgeschreven door de Atletiekunie voor de genoemde “levensduur” van 
de diverse items (zie hier) 

 Schoudertas (eenmalig) 

 Elke vier jaar een NWO-selectie ten behoeve van behoud van de bevoegdheid als Nationaal 
Wedstrijdofficial (2017, 2021, 2025 enz) 

 (Bij)scholing op het gebied van competenties, reglementen en nevenfuncties 

 Jaarlijks een NWO-activiteit vanuit de Atletiekunie 

 Uitnodiging voor de jaarlijkse ontmoetingsdag voor Atletiekunie vrijwilligers 

Als tegenprestatie: 

 dien je beschikbaar te zijn voor de nationale wedstrijden voor een periode van vier jaar; 

 dien je beschikbaar te zijn voor minimaal twee van de volgende nevenfuncties: opleider, 
waarnemer, jury d’appel, kernteam lid voor de jaarlijkse NWO Kennisdag of een andere 
landelijke vrijwilligers functie bij de Atletiekunie om jouw kennis te delen met anderen. 

 

Aanstellingsfase   

Doordat de toetsingsfase in maart 2021 is, hebben de ‘nieuwe’ NWO’ers de mogelijkheid om zich voor 
te bereiden op de nationale wedstrijden door mee te kijken/draaien bij de aangestelde officials in 
het outdoorseizoen. Tevens zal elke ‘nieuwe’ NWO’er gekoppeld worden aan een ervaren NWO’er als 
buddy om kennis en ervaring uit te wisselen zodat het NWO-panel zo sterk mogelijk is.   
Nadat het NWO-panel 2022-2025 bekend is, kunnen er twee of drie officials van het NWO-panel 
wedstrijdleiders/scheidsrechters voorgedragen worden om deel te nemen aan de internationale 
TOECS-cursus van European Athletics.  
 

Kick-off 
 
Alle ‘nieuwe’ nationale officials worden in oktober 2021 uitgenodigd voor een informele kick-off. De kick-
off wordt gebruikt als kennismaking en informatiesessie. We verwachten dat alle nationale officials op 
aanwezig zijn. 
 

Tijdspad 
 

Datum Actie Wie 

30 oktober 2020 Publicatie aanmeldformulier fase 1 Atletiekunie 

1 november – 31 
december 2020 

Inleveren aanmeldformulieren Official 

Begin januari 2021 Toetsing fase 1 Atletiekunie 

Half januari 2021 Communicatie uitslag fase 1 en verdere planning 
fase 2 

Atletiekunie 

13/14 maart 2021 Fase 2: Toetsing Official  

Eind maart 2021 Uitslag fase 2 Atletiekunie 

Oktober 2021 Kick-off NWO Panel 2022-2025 Atletiekunie / official 

 

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisator-en-jurylid/nationale-wedstrijden/wedstrijdofficial-nwo

