VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER
VELDVOETBAL

AANKONDIGING
SEIZOEN
2021/′22

Lijkt het je leuk voetbalwedstrijden in goede banen te leiden en denk je over
voldoende leidinggevende capaciteiten te beschikken? Dan ben je de juiste
persoon om scheidsrechter te worden! Wij zorgen tijdens de opleiding
Verenigingsscheidsrechter veldvoetbal voor een praktijkgerichte opleiding,
zodat je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11 wedstrijden bij
jouw eigen club.
Wil je meer informatie over deze opleiding? Klik dan hier!
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VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER VELDVOETBAL
OVERVIEW
Start opleiding:

Opleidingsinvestering:
Doorlooptijd:

Waar:
Onderdelen:
Toelatingseisen:
Diploma:

Inschrijfgeld/Studiekosten:

Inschrijven:

Bij individuele aanmeldingen wordt er
gestart vanaf 15 deelnemers. Een
vereniging kan een pakket afnemen,
eventueel samen met andere
verenigingen.

Algemene informatie:
• In totaal zijn er 4 bijeenkomsten van 3 uur, die maandelijks plaatsvinden op
een doordeweekse avond.
• De locatie is de accommodatie van de organiserende vereniging, data
worden in overleg met de KNVB ingepland.

Zie studieprogramma
Ca. 4 maanden

Accommodatie van een voetbalclub
Theorie & Praktijk
Minimaal 14 jaar
Verenigingsscheidsrechter Veld

Studiekosten individueel €93,00,
verenigingspakket €1432,00
Via de contactpersoon van jouw
steunpunt

naar overzicht >

Inhoud aankondiging

Contactpersonen KNVB opleiding

• Studieprogramma
• Studiekosten
• Inschrijven

Noord/Oost
Snezana Vujovic
0343 - 499746
Snezana.Vujovic@knvb.nl
West
Nicole Jacet
0343 - 499345
Nicole.Jacet@knvb.nl
Zuid
Arbitrage-opleidingen@knvb.nl
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STUDIEPROGRAMMA
Organisatie

Onderdelen en opleidingsinvestering

De opleiding bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur, elke maand is er een
bijeenkomst. Daarnaast fluit je minimaal 4 stagewedstrijden bij jouw
vereniging onder begeleiding van een praktijkbegeleider.
De opleiding wordt ‘s avonds gegeven op de accommodatie van een
voetbalvereniging.

4 bijeenkomsten

12 uur

Zelfstudie en huiswerkopdrachten

8 uur

Ervaringsdeel: het fluiten van tenminste 4
stagewedstrijden

4 uur

Totaal ca.

1

24 uur

Dugout – digitale leeromgeving KNVB
Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers te maken met opdrachten,
spelregelquizzen, oefeningen en reflectie op de eigen wedstrijden. De
opdrachten kunnen binnen de digitale leeromgeving van de KNVB, Dugout,
verwerkt worden.
De deelnemers die aan de voorwaarden hebben voldaan, ontvangen het
diploma ‘Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal’. Zij kunnen vervolgens
aangesteld worden bij jeugdwedstrijden en/of wedstrijden in het
seniorenvoetbal binnen de vereniging (B-categorie).

naar overzicht >
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PRAKTIJK
Voorwaarden voor de vereniging
Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. De
praktijkbegeleider heeft daarom een centrale rol gekregen binnen de opleiding
om samen met de docent de cursist optimaal te ontwikkelen. De begeleider zal 4
stagewedstrijden per cursist bijwonen en de scheidsrechter(s) binnen de
vereniging begeleiden.
Voor de start van de opleiding is er een informatieavond waar de
praktijkbegeleider geïnformeerd wordt over zijn/haar rol.
De praktijkbegeleider dient bij voorkeur een scheidsrechters diploma te hebben.
Indien verenigingen die niet hebben, dan mag het een ervaren scheidsrechter
zijn die al een aantal jaren fluit, zodat hij/zij de cursist kan voorzien van advies.
Voldoende praktijkbegeleiders (advies is maximaal 3 cursisten per
praktijkbegeleider) is een belangrijke voorwaarde om de cursus te mogen
starten.
Een cursist/vereniging dient zelf voor een praktijkbegeleider(s) te zorgen.
Urenbelasting praktijkbegeleider (per 3 cursisten)

1 bijeenkomst

2 uur

Bijwonen van tenminste 4 stagewedstrijden per
cursist x 3 cursisten
Voorbereiding/nabespreking met de
scheidsrechter

Totaal ca.

18 uur
1,5 uur

21,5 uur

naar overzicht >
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STUDIEKOSTEN
Studiekosten
Individueel:
Verenigingspakket:

€ 93,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal)
€ 1432,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal)

Start
Bij individuele aanmeldingen kan er gestart worden vanaf 15 deelnemers. Een
vereniging kan een verenigingspakket afnemen, eventueel in samenwerking met
andere verenigingen. De vereniging kan met de KNVB afstemmen welke dagen het
beste uitkomen en er is geen minimumaantal deelnemers vereist. Het maximumaantal
deelnemers voor zowel individuele aanmeldingen als het verenigingspakket is
vastgesteld op 18.
Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding, kan contact opgenomen worden met
de KNVB-contactpersoon van jouw steunpunt.
Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding.
Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding blijven de volledige
studiekosten verschuldigd.

naar overzicht >
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