SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING I
VELDVOETBAL

AANKONDIGING
SEIZOEN
2022/’23

De Scheidsrechtersopleiding I veldvoetbal is bedoeld voor KNVBscheidsrechters die de ambitie hebben zich te ontwikkelen naar de top van het
Nederlandse amateurvoetbal. Binnen deze opleiding staan het “managen van
de wedstrijd” en “leiderschap” centraal. Het Scheidsrechtersopleiding I
veldvoetbal diploma is een voorwaarde om te kunnen promoveren naar groep
C of jeugdgroep A. Van deze scheidsrechters wordt verwacht dat zij over de
juiste competenties beschikken om wedstrijden op landelijk niveau te leiden.
Wil je meer informatie over deze opleiding? Klik dan hier!
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Scheidsrechtersopleiding

SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING I VELDVOETBAL
OVERVIEW

Start opleiding:
Opleidingsinvestering:
Doorlooptijd:
Waar:
Onderdelen:
Toelatingseisen:

Diploma:
Inschrijfgeld/Studiekosten:

Algemene informatie:
• In totaal zijn er 6 bijeenkomsten van 3 uur, die maandelijks plaatsvinden op
een doordeweekse avond.

Seizoen 2022/23

• Data en aanvangstijden nog nader te bepalen.

Zie studieprogramma

• De bijeenkomsten vinden plaats op de KNVB Campus in Zeist. Een
wedstrijdbezoek is onderdeel van het programma. Wedstrijd en locatie zijn
nog nader te bepalen.

Volledig voetbalseizoen
KNVB Campus Zeist
Theorie & Praktijk
Scheidrechters die aanmerking komen
voor promotie naar groep Senioren C
of groep Jeugd A, intake en voldoende
beoordeling FIFA-fitheidtest (c3),
spelregeltoets (minimaal 7) en VOG.
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Inhoud aankondiging
• Studieprogramma
• Studiekosten

Contact persoon KNVB opleiding

Jacqueline Okhuijsen
0343 - 499208
Jacqueline.Okhuijsen@knvb.nl

Scheidsrechtersopleiding I Veldvoetbal
Inschrijfgeld € 25,00/Studiekosten
€153,00

Inschrijven:

SO I

naar overzicht >
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STUDIEPROGRAMMA
Doel van de opleiding

Onderdelen en opleidingsinvestering

De deelnemer werkt door middel van scholingsmomenten tijdens de opleiding
aan eigen bekwaamheden (competenties) om als scheidsrechter en als KNVB
vertegenwoordiger te fungeren tijdens wedstrijden in de Hoofdklasse of hoger.

6 bijeenkomsten

45 uur

Zelfstudie en huiswerkopdrachten
/Ervaringsdeel

50 uur

Praktijkgedeelte / Proeve van bekwaamheid

25 uur

Tijdens de bijeenkomst(en) zal veel aandacht zijn voor oefening, reflectie op
het handelen en discussie (intervisie). Tussen de geplande bijeenkomsten
leiden de deelnemers wedstrijden, waardoor ze ervaring opdoen. De
deelnemer wordt hierbij begeleid door een praktijkbegeleider/coach die de
cursist van feedback kan voorzien en die de docenten input kan geven voor
de inhoud van de bijeenkomsten.

Totaal

1

120 uur

Ervaringsdeel
Door praktijk en theorie wordt aandacht besteed aan de kerntaken en
werkprocessen van een scheidsrechter, typerende beroepshouding,
spelregels en reglementen, de techniek van het arbitreren, omgaan met
weerstand, media en communicatie, spelsystemen, evalueren en reflecteren.

naar overzicht >
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AANMELDEN
Inschrijfprocedure

Indien een kandidaat voldoet aan de toelatingseisen kan de kandidaat zich voor
31 juli 2022 inschrijven door de volgende (digitale) procedure te volgen:
▪ Log in op het inschrijfportaal: SO I
Verplichting
Na het (digitaal) inschrijven voor de opleiding is men akkoord met de Algemene
Voorwaarden van de KNVB Academie en verplicht de kandidaat zich tot de
betaling van het inschrijfgeld vóór 1 september 2022. De inschrijving wordt pas
definitief na betaling van het inschrijfgeld.
Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 5 dagen na toelating tot de opleiding. Bij
tussentijdse beëindiging van de opleiding blijven de volledige studiekosten
verschuldigd. Het inschrijfgeld wordt nooit terugbetaald.

naar overzicht >
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STUDIEKOSTEN
Inschrijfgeld : € 25,00.
Studiekosten: € 153,00.
Betaling voor 1 september 2022 op bankrekeningnummer ING Bank:
NL89 INGB 0670 000213, o.v.v. opleiding, relatienummer en naam.

De toelatingsprocedure tot de Scheidsrechtersopleiding I Veldvoetbal bestaat uit
een intakegesprek, een FIFA fitheidstest en een spelregeltoets. Het
intakegesprek focust op jouw achtergrond, ontwikkeling als scheidsrechter en
motivatie om de opleiding te willen volgen. De FIFA-test (categorie 3) vindt plaats
op het kunstgrasveld van de KNVB Campus. De spelregeltoets wordt afgenomen
op competentieniveau 4 *) en moet met minimaal een 7 worden afgesloten.
Om te worden toegelaten tot de Scheidsrechtersopleiding I Veldvoetbal, dien je
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De link voor aanvraag
VOG ontvang je vanuit de KNVB.

*) vragen op begrips- en toepassingsniveau.
naar overzicht >
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