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Je bent 12 jaar of ouder en het leiden van pupillenwedstrijden lijkt je gaaf? Dan
is dit de opleiding die je kunt gaan volgen.
In het pupillenvoetbal draait het vooral om spelplezier en ontwikkeling van
voetballers. Daaraan kan je als spelbegeleider of pupillenscheidsrechter een
positieve bijdrage leveren. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het
begeleiden van wedstrijden heeft de KNVB Academie de opleiding
Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter ontwikkeld. De opleiding is opgezet
volgens het principe van ‘blended learning’: je leert tijdens de cursusavonden,
in de praktijk en doormiddel van een app op je telefoon of tablet.
Wil je meer informatie over deze opleiding? Klik dan hier!

2

Scheidsrechtersopleidingen

SPELBEGELEIDER/PUPILLENSCHEIDSRECHTER
OVERVIEW

Start opleiding:

Opleidingsinvestering:
Doorlooptijd:

Algemene informatie:

Bij individuele aanmeldingen wordt er
gestart bij 18 deelnemers. Een
vereniging kan een pakket afnemen,
eventueel samen met andere
verenigingen.

• In totaal zijn er 2 bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussen avond 1 en 2 fluit je 2
stagewedstrijden.
• De locatie is de accommodatie van de organiserende vereniging, data
worden in overleg met de KNVB ingepland.

Zie studieprogramma
Ca.4 weken
1

Waar:
Onderdelen:
Toelatingseisen:
Diploma:

Accommodatie van een voetbalclub
Theorie, praktijk en app
Minimaal 12 jaar
Certificaat
Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter

Inschrijfgeld/Studiekosten:

Studiekosten individueel €32,00,
verenigingspakket €502,00

Inschrijven:

Via de contactpersoon van jouw
district

naar overzicht >

Inhoud aankondiging
• Studieprogramma
• 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
Organisatie

Onderdelen en opleidingsinvestering

De cursus bestaat uit 2 theoretische bijeenkomsten van 2,5 uur. Het
praktijkgedeelte, tussen de beide bijeenkomsten, bestaat uit 2
stagewedstrijden bij jouw eigen vereniging. Tijdens de opleiding krijg je om de
4 dagen via de app een aantal quizvragen voorgelegd. Deze kan je
beantwoorden wanneer het jou uitkomt; dit kost je maar een paar minuten.

2 bijeenkomsten

5 uur

Zelfstudie en huiswerkopdrachten
/Ervaringsdeel

5 uur

Praktijkgedeelte

2 uur

Totaal

naar overzicht >
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12 uur
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STUDIEKOSTEN
Studiekosten individueel : € 32,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal)
Studiekosten verenigingspakket: € 502,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal)
Start
Bij individuele aanmeldingen kan er gestart worden bij 18 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. Bij afname van een pakket 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 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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