KNSB OPLEIDINGEN
Leren en opleiden bij de KNSB

STARTER BAAN-CLUB
De functie van een starter baan/club
Als starter baan/club start je zelfstandig wedstrijden op baan/club niveau onder leiding van een
scheidsrechter regionaal/gewestelijk.

Starter baan/club opleiding
Disciplines: langebaan en shorttrack
Na afronding van de basis jury opleiding kan je jezelf verder specialiseren als starter baan/club. Deze
opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte maar met name het opdoen van praktijkervaring staat
centraal. Tijdens deze opleiding leer je alle facetten en vaardigheden die van belang zijn bij het zelfstandig
starten van wedstrijden op baan/club niveau. Voor alle disciplines geldt dat je wordt opgeleid en
beoordeeld op de volgende kerncompetenties:
 Toepassen van regels en reglementen
 Samenwerken in een team
Met het certificaat starter baan/club kun je doorstromen naar een opleiding tot starter
regionaal/gewestelijk.

Workshops
De opleiding bestaat uit 1 theorieworkshop en 2 praktijkworkshops. Tijdens deze workshops worden alle
onderwerpen behandeld die je als starter nodig hebt om zelfstandig wedstrijden op baan/club niveau te
starten. De workshops vinden plaats op een doordeweekse avond of op zaterdag. Data en locatie worden
voorafgaande aan de opleiding bekend gemaakt.

Leren in de praktijk
De KNSB vindt het belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk. De praktijkopdracht voor de opleiding is
dan ook om 4 wedstrijden te starten op baan/club niveau onder leiding van een starter
regionaal/gewestelijk.

Afronding en beoordeling
Naast de praktijkopdracht verzamel je nog een aantal opdrachten en in je portfolio. De beoordeling van
bovenstaande kerncompetenties bestaat uit een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling tijdens
een wedstrijdsituatie. Wanneer alle onderdelen in je portfolio voldoende zijn beoordeeld, wordt een
certificaat uitgereikt. Je hebt recht op één herkansing.

Voorwaarden voor deelname


De minimum leeftijd voor deze opleiding is 16 jaar.



Je bent in het bezit van het certificaat basis jury (in dezelfde discipline waarvoor je de opleiding tot
starter baan/club volgt)

