PRAKTIJKBEGELEIDER
KNVB-SCHEIDSRECHTERS

AANKONDIGING
SEIZOEN
2021/′22

Ben je (oud-)scheidsrechter veldvoetbal en/of zaalvoetbal en heb je de
overtuiging dat je vanwege jouw praktijkervaringen prima in staat bent
scheidsrechters (in opleiding) te begeleiden? Als het antwoord op beide vragen
een volmondig ‘ja’ is, dan is deze cursus Praktijkbegeleider KNVBscheidsrechter echt iets voor jou.
Wil je meer informatie over deze opleiding? Klik dan hier!
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PRAKTIJKBEGELEIDER KNVB-SCHEIDSRECHTERS
OVERVIEW
Start opleiding:
Opleidingsinvestering:
Doorlooptijd:
Waar:
Onderdelen:

Toelatingseisen:

Diploma:

Vanaf 8 deelnemers ca. september/oktober
en januari/februari

Zie studieprogramma

• De locatie is de accommodatie van de organiserende vereniging, data
worden in overleg met de KNVB ingepland.

Ca. 3 maanden
Op de accommodatie van een voetbalclub

Theorie & Praktijk
Minimaal 18 jaar oud, in bezit van BOS of
SOIII diploma, ervaring als scheidsrechter,
goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden,
voldoen aan de eisen van een spelregeltoets,
gemotiveerd en beschikbaar op
wedstrijdmomenten
Praktijkbegeleider
gratis

Inschrijfgeld/Studiekosten:
Inschrijven:

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

https://knvb-digitaal.sportlink.com

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
Onderdelen en opleidingsinvestering

Doel van de opleiding
De cursusonderdelen van de opleiding zijn:

3 bijeenkomsten

- Tijdens les 1 afleggen van een spelregeltoets
- Informeren, adviseren en ondersteunen van de scheidsrechter
- Observeren en analyseren van de scheidsrechter
- Communiceren op passende wijze

9 uur

Zelfstudie en huiswerkopdrachten

10 uur

Ervaringsdeel: begeleiden van een
scheidsrechter (in opleiding) (minimaal)

24 uur

Totaal

1

46 uur

- Voeren van (begeleidings)gesprekken
- Vragen beantwoorden en geven van feedback
- Opstellen van een begeleidingsrapport
- Praktijkdag
Ervaringsdeel
In het theoretisch deel komt ook de praktijk aan bod. Door middel van
zelfstudie (ongeveer 10 uur) bereiden de cursisten zich voor op de
theoretische bijeenkomsten en het ervaringsdeel.
In het ervaringsdeel begeleidt de praktijkbegeleider een scheidsrechter (in
opleiding) minimaal 6 wedstrijden.

naar overzicht >
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STUDIEKOSTEN
Studiekosten: deelname is gratis.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding, kan contact opgenomen worden met
de KNVB-contactpersoon van jouw district.
Annuleren
Annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding.

naar overzicht >
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