Begrippenlijst vernieuwde jury opleidingen
ELO

Electronische Leer Omgeving. Dit is een applicatie die via internet toegankelijk
is voor de afdelingsbesturen, begeleiders en uniebureau.
Op de digitale leeromgeving vind je de informatiebronnen met daarin de
belangrijkste documenten die horen bij de fietscross opleidingen.

Expertbijeenkomst

Dit is de bijeenkomst die in iedere afdeling wordt georganiseerd en waar de
cursist van een docent informatie en toelichting krijgt zodat de opdrachten in
de praktijk juist kunnen worden uitgevoerd. De expertbijeenkomst wordt
georganiseerd per jury functie en bestaat uit 1 dagdeel.

Kwalificatieprofiel

In het kwalificatieprofiel is per official vastgelegd; wat het niveau is en wat de
kerntaken van die official zijn. Binnen die kerntaken wordt beschreven hoe het
proces loopt, wat de rol/verantwoordelijkheden zijn, wat de complexiteit is,
wie er betrokken zijn, welke (hulp)middelen de official gebruikt en wat het
uiteindelijke resultaat is. Aan de hand van het vastgestelde profiel wordt
bepaald wat een cursist moet weten en kunnen aantonen om aan de
vastgestelde taken van het profiel te voldoen.

Kwalificatiestructuur

Alle kwalificatieprofielen tezamen vormen de kwalificatiestructuur. In deze
kwalificatiestructuur ligt vast welke functies er zijn, en binnen welk niveau
deze passen. De kwalificatiestructuur Jury Fietscross is afgeleid van de door
NOC-NSF vastgestelde kwalificatiestructuur Arbitrage, waarbij de
kwalificatieprofielen KNWU- cq. fietscross specifiek gemaakt zijn.

Opdrachten

De opdrachten staan centraal in de nieuwe cursusopzet en worden uitgevoerd
bij een vereniging. Als een cursist in staat is alle opdrachten volgens de
competenties uit te voeren kan hij/zij PVB gaan doen. Het afleggen van de PVB
(zie uitleg begrip hieronder) bestaat uit het aanleveren van het portfolio.

Portfolio

Een verzameling van de uitwerking van de (praktijk)opdrachten. Aan de
hand van het Toetsplan en de PVB protocollen, waarin de bijbehorende
competenties staan wordt het portfolio beoordeelt door een PVB
beoordelaar. Een portfolio is dus een bewijsstuk om je competenties
aan te tonen.

Praktijkbegeleider

Een praktijkbegeleider heeft als rol om de cursist te begeleiden tijdens het
uitvoeren van de praktijkopdrachten. Hij/zij is dus bij de wedstrijddag
aanwezig. De praktijkbegeleider beoordeelt de cursist niet maar tekent wel een
aantal zaken in het portfolio af.

PVB

Proeve van Bekwaamheid (bij de vorige opzet heette dit het examen). Tijdens
een PVB laat de cursist zien dat hij/zij alle vaardigheden bezit die bij een
bepaalde competentie horen. Een PVB kan bestaan uit zowel een portfolio- als
praktijkbeoordeling. Dit hangt van het niveau van het leertraject af.

Toetsplan

In het Toetsplan is vastgelegd wat de (deel)kwalificaties per functie zijn en hoe
dit getoetst wordt. De voorwaarden en randzaken van de PVB afname liggen
vast in de PVB beschrijving. In het protocol staat beschreven op welke
beoordelingscriteria getoetst wordt door de PVB beoordelaar.
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