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Opzet opleidingen Fietscross vanaf 2010 
 
Volgens de methode “Kwalificatiestructuur Arbitrage” van het NOC/NSF zijn de opleidingen Fietscross 
compleet herzien en opnieuw ontwikkeld. Dit is gedaan door de werkgroep Opleidingen met daarin de 
leden Stef kerkhof (coördinator OTFX), Henk Sloesen (lid CFX en OTFX), Ad Jansen (lid J&R), 
Jolanda Polkamp (lid CFX en OTFX). 
 
Vanaf juni 2008 is gewerkt aan deze nieuwe opzet en het is een hele klus geweest om dit te 
verwezenlijken. Na 1,5 jaar is er een duidelijke structuur opgezet en daarbij een eenduidige manier 
van opleiden ontwikkeld.  
Dit heeft geresulteerd in Kwalificatiestructuur Arbitrage ingevuld voor fietscross-jury,  
baancommissarissen en wedstrijdleiding. 
 
Dit betekent dat er 3 typen officials zijn: Baanofficials, Juryofficials en Wedstrijdleiding die werken op 
verschillende niveau’s. 
 
Niveau 

Off. 
Official staat voor 
de opgave om ….. 

Baanofficials Jury officials 

  functies functies 

2 ….. de wedstrijd 
sportief, veilig en 
leerzaam te laten 
verlopen 

• Baancommissaris 

• Finish gebied controle official 

• Coördinator PF/Startheuvel  

• Starter 

• DNS functionaris 

• Administrateurs 

• Lijnjury 

 
Niveau 

Off. 
Official staat voor 
de opgave om ….. 

Jury officials Wedstrijdleiding 

  functies functies 

3 …… de regels 
tijdens de wedstrijd 
te handhaven 

• Foto finish operator 

• Jury Coördinator 

• Computerbedienaar 

• Chief Commissaire-afdeling 

• Chief Administration - afdeling 

 
Niveau 

Off. 
Official staat voor 
de opgave om ….. 

Jury officials Wedstrijdleiding 

  functies functies 

4 …..de wedstrijd 
volgens de regels 
en de essentie van 
de sport te laten 
verlopen 
(nationaal) 

• Chief Scorer-nationaal 
 

• Chief Commissaire-nationaal 

• Ass Chief Commissaire-nationaal 

• Chief Administration-nationaal 

 
Niveau 

Off. 
Official staat voor 
de opgave om ….. 

Wedstrijdleiding 

  functies 

5 … de wedstrijd 
volgens de regels 
en de essentie van 
de sport te laten 
verlopen 
(internationaal) 

• Chief Commissaire-internationaal 

• Chief Administration-internationaal 
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Van elke functie is precies vastgelegd wat deze persoon moet kunnen en kennen. Dit is vastgelegd in 
verschillende documenten genaamd “Kwalificatieprofielen”.   
 
In het Kwalificatieprofiel staan omschrijvingen van een bepaalde functie, zoals bijvoorbeeld voor een 
baancommissaris niveau 2: “De baanofficial niv. 2 let op de veiligheid en het naleven van de 
hoofdregels. De official niv. 2 observeert en beoordeelt het handelen van de rijders”. Hierin staat ook 
waarop deze medewerkers getoets worden. Zoals bijvoorbeeld “Baanofficial niv. 2 is in staat om op 
een adequate manier hoofdregels toe te passen”. 
 
Naar aanleiding van deze omschrijvingen is precies vastgelegd wat een baanofficial moet doen om de 
kwalificatie “Baanofficial” te krijgen. Dit document heet het “Portfolio”. Hierin staan opdrachten en 
vragen die thuis gemaakt kunnen worden en andere vragen/opdrachten moeten worden uitgevoerd of 
getoond tijdens de wedstrijddag. 
Voorbeeld van een vraag die thuis gemaakt kan worden: 
“De baancommissaris heeft voor het uitvoeren van zijn functie een aantal attributen nodig. 
Welke attributen heb je nodig?” 
 
Voorbeeld van een vraag die op de wedstrijddag moet worden ingevuld: 
“Welke afspraken heb je met de Chief Commissaire gemaakt?” 

 
Iemand die een cursus gaat volgen bij de KNWU moet lid zijn of worden van de KNWU. 
Of deze vorm van direct lidmaatschap van de KNWU nu voortkomt uit het in bezit hebben van een 
licentie als sporter of kader, ledenkaart, clubkaart of individueel lidmaatschap is niet van belang.  
Het gaat erom dat men middels het directe lidmaatschap een verbinding heeft met de KNWU en 
vanuit dat lidmaatschap kan inloggen via “Mijn KNWU” om zich digitaal aan te melden voor de 
desbetreffende cursus. 
 
Wanneer iemand zich aanmeld voor de cursus baan official ontvangt de cursist: 
- het portfolio boek baan official 2 
- de datum en de locatie expertdag 
- reader (verplichte leerstof) voor de expertdag(en) 
- naam en emailadres praktijkbegeleider 
De praktijktoets wordt afgelegd tijdens een wedstrijddag en wordt afgenomen in overleg met een 
praktijkbegeleider.  
 
De omvang van de expertdagen zal voor elke opleiding/niveau anders zijn, maar die wordt tot een 
minimum beperkt. Indien iemand beschikt over voldoende kennis en hij/zij is in staat om de portfolio 
vragen voldoende te beantwoorden zonder de expertdagen bij te wonen dan is het mogelijk om, in 
overleg met de praktijkbegeleider, meteen de praktijktoets af te leggen. 
 
De expertdagen zullen vlak voor het begin van het seizoen gegeven worden, want de cursisten 
moeten daarna in de praktijktoets de vaardigheden laten zien. Dit zal dus aan het begin van het 
fietscross seizoen zijn. 
 
Mochten er aanvullend nog vragen zijn dan kun je die stellen aan Nathalie Verdult, Beleidscoördinator 
Kader op het Uniebureau (030-7513307 of nathalie.verdult@knwu.nl). 

 


