OPLEIDING ASSISTENTSCHEIDSRECHTER

AANKONDIGING
SEIZOEN
2018/′19

Wil je, als onderdeel van het arbitrale trio, een bijdrage leveren aan een leuke
en sportieve wedstrijd? Dan is de opleiding assistent-scheidsrechter uitermate
geschikt voor jou.
De KNVB wil geen enkel assistent-scheidsrechtertalent verloren laten gaan. De
wedstrijd wordt centraal gesteld met als doel: de juiste wedstrijd met de juiste
assistent-scheidsrechter. Binnen de context van de wedstrijd neemt deze
zijn/haar beslissingen. Er wordt dan ook getracht om hem/haar voor te bereiden
op situaties die zich in de wedstrijd voordoen (die overigens allemaal uniek
zijn).
Wil je meer informatie over deze opleiding? Klik dan hier!
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Scheidsrechtersopleidingen

OPLEIDING ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER
OVERVIEW
Start opleiding:
Opleidingsinvestering:
Doorlooptijd:
Waar:

Algemene informatie:
• In totaal zijn er 4 bijeenkomsten van 3 uur, die maandelijks plaatsvinden op
een doordeweekse avond.

Zodra er voldoende deelnemers zijn ca.
september/oktober en januari/februari

• De locatie, data en aanvangstijden zijn nog nader te bepalen.

Zie studieprogramma
Ca. 4 maanden in het voorjaar of najaar
Accommodatie van een voetbalclub
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Onderdelen:

Theorie & Praktijk

Inhoud aankondiging
• Studieprogramma

Toelatingseisen:

Diploma:
Inschrijfgeld/Studiekosten:
Inschrijven:

Minimaal 16 jaar oud, in het bezit van een
BOS, SOIII of Verenigingsscheidsrechter
diploma. Het is mogelijk dat er vooraf een
toelatingsgesprek wordt gehouden.
Certificaat Assistent-scheidsrechter
Studiekosten €45,00
https://knvb-digitaal.sportlink.com

naar overzicht >

• Studiekosten
• Inschrijven

Contactpersonen KNVB opleiding
Noord/Oost
Snezana Vujovic
0343 - 499746
Snezana.Vujovic@knvb.nl
West
Nicole Jacet
0343 - 499345
Nicole.Jacet@knvb.nl

Zuid
Priscilla van der Poel
0343 - 499341
Priscilla.vanderpoel@knvb.nl
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STUDIEPROGRAMMA
Onderdelen en opleidingsinvestering

Doel van de opleiding
Wat betekent het om KNVB-official in de rol van assistent-scheidsrechter te
zijn en wat is mentale weerbaarheid? Deze onderwerpen staan centraal
tijdens de ASR-opleiding. Dat betekent dat de cursisten naast de technische
kant van het assisteren (toepassen spelregels, volgen en positie kiezen,
samenwerken en leiding geven), aandacht gaat besteden aan:

4 bijeenkomsten

12 uur

Zelfstudie en huiswerkopdrachten

3,5 uur

Praktijkverslagen/zelfreflectieverslagen

6 uur

- Wat betekent het om dienend te zijn aan het voetbal?

Ervaringsdeel; ten minste 6 keer assisteren

9 uur

- Wat is een open houding en hoe zorg je dat je benaderbaar en
aanspreekbaar bent als assistent-scheidsrechter?

Totaal ca.

1

30,5 uur

- Hoe ga je om met weerstand en wat betekent dat voor jouw gedrag,
communicatie en houding voor, tijdens en na de wedstrijd?
- Hoe werk je op een positieve manier samen met collegae scheidsrechters,
assistent-scheidsrechter, bestuursleden, kaderleden, trainers en spelers?
Het gaat binnen deze opleiding dus vooral over het zijn van assistentscheidsrechter, uitstraling en gedrag, in relatie tot wie jij bent als persoon en
als KNVB-official.

naar overzicht >
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STUDIEKOSTEN
Studiekosten: € 45,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal).

Betaling dient voor les 2 van de cursus voldaan te zijn op
bankrekeningnummer ING Bank:
NL89 INGB 0670 0002 13, o.v.v. opleiding, accommodatie en naam.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding, kan contact opgenomen worden met de KNVBcontactpersoon van jouw district.
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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