Toetsplan van de kwalificatie Scheidsrechter en Aankomstrechter regionaalgewestelijk Marathon
Het toetsplan voor scheidsrechter regionaal-gewestelijk marathon bestaat uit verschillende
onderdelen. De competenties en eisen van toetsing staan hierin vermeld. De specifieke eisen voor
toetsing (beheersingscriteria) zijn te vinden in het document PVB Beschrijving.
In de functie bent u werkzaam tijdens regionale en gewestelijke wedstrijden.
1.
Competenties
De volgende competenties worden getoetst.
1. Leiden van wedstrijden
2. Toepassen van regels en reglementen
3. Begeleiden van juryleden
De context waarin de competenties getoetst worden is een wedstrijd op regionaal/ gewestelijk
niveau.
De competenties bestaan uit de combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen die aansluiten
bij onderstaande werkzaamheden:
1. Leiden van wedstrijden
1.1 Bereidt wedstrijden voor
1.2 Leidt wedstrijden
1.3 Gaat correct om met rijders en coaches
1.4 Handelt formaliteiten af
1.5 Kiest positie die waarneming optimaal mogelijk maakt en veilig is
2. Toepassen van regels en reglementen
1.1 Controleert materiaal
1.2 Stelt overtredingen vast
1.3 Bestraft bij overtreding
1.4 Bewaakt veiligheid
1.5 Handelt als veiligheid in geding is
1.6 Behandelt protesten
1.7 Past afsprintprocedure correct toe
1.8 Stel volgorde van aankomst vast (aankomstrechter)
1.9 Beoordeelt protesten op officieuze uitslag in overleg met aankomstrechter
2.10 Beslist om officieuze uitslag al of niet te wijzigen
2.11 Keurt definitieve uitslag goed en bekrachtigt dit met handtekening
3. Begeleiden van juryleden
3.2 Instrueert andere juryleden tijdens juryvergadering
3.2 Werkt samen in een team
3.3 Ondersteunt juryleden waar nodig
2.
Algemene eisen aan de kandidaten
Kandidaten dienen bij toelating van de PVB:
 Tenminste 18 jaar te zijn;




In het bezit zijn van certificaat basis jury marathon (waarin u alle 5 de juryfuncties heeft
beoefend); Tenzij dispensatie is verleend op basis van eerder verworven competenties. Deze
worden beoordeeld door de afdeling opleidingen van de KNSB.
Begeleid te worden door een scheidsrechter c.q. aankomstrechter van minimaal gewestelijk
niveau.

3.
PVB
De PVB-beschrijvingen zijn beschikbaar en opvraagbaar bij de afdeling Opleidingen.
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Portfoliobeoordeling

Praktijkbeoordeling

3.1
Organisatie
De competenties leiden van wedstrijden, toepassen van regels en reglementen en samenwerken in
een team worden in een portfolio getoetst.
De competentie leiden van wedstrijden wordt ook nog in de praktijk beoordeeld en besproken
tijdens het reflectie-interview.
4.

Instructies voor de kandidaten



De kandidaat schrijft zich in voor de beoordeling zoals omschreven in de PVB.
Het aantal herkansingen staat omschreven in de PVB.

5.
Instructies voor de PVB-beoordelaars
Voor de portfoliobeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar het portfolio. De PVB-beoordelaar vult
het PVB-protocol volledig in en zendt deze binnen 14 werkdagen na ontvangst van het portfolio naar
het bondsbureau ter attentie van de afdeling opleidingen. De afdeling opleidingen informeert de
cursist over de uitslag van de beoordeling. Het portfolio wordt geretourneerd aan de cursist.
6.
Algemeen Toetsreglement KNSB
De bepalingen uit het Algemeen Toetsreglement KNSB zijn van toepassing op dit toetsplan
7.
Toetsingscommissie
De Toetsingscommissie, ingesteld door de KNSB bestaat uit:
 Coördinator opleidingen KNSB
 Manager Sportontwikkeling en Beleid KNSB
 Onafhankelijk lid opleidingen
De Commissie van Beroep is aangesteld door de KNSB.

