DOCENT ARBITRAGE

AANKONDIGING
DOCENTENOPLEIDING
2019/′20

In september gaan we weer van start met de KNVB docentenopleiding
arbitrage! De KNVB Academie is hét opleidingsinstituut van het Nederlandse
voetbal en richt zich op het opleiden, bijscholen en begeleiden van docenten,
praktijkbegeleiders, trainer-coaches en (assistent-) scheidsrechters.
De KNVB Academie heeft afgelopen seizoen bijna 600 opleidingen en
cursussen verzorgd met meer dan 10.000 deelnemers. Om dat te kunnen doen
hebben we nu ruim 250 KNVB docenten die onze opleidingen verzorgen. Elk
jaar streven wij ernaar om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren. Om
deze doelstelling te kunnen bereiken zijn wij op zoek naar ambitieuze en
kwalitatief goede docenten.
Wil jij weten of de docentenopleiding arbitrage iets voor jou is? In deze
aankondiging staat alle informatie die jij moet weten. Ben jij geïnteresseerd?
Schrijf je in en wie weet mogen wij jou verwelkomen op de KNVB
docentenopleiding arbitrage waarbij jouw voetbalambitie ons doel is.
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Docentenopleiding

DOCENT ARBITRAGE
OVERVIEW
Start opleiding:
Opleidingsinvestering:
Doorlooptijd:

Algemene informatie:

Toelatingseisen:

Diploma:

Meer informatie

• De eerste bijeenkomst is een tweedaagse (6 & 7 september), inclusief
overnachting

10 maanden

• Op 24 januari is er een bijeenkomst van 15.00 uur tot 22.00 uur in Zeist
• De overige bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers gepland
en vinden plaats in de avond.

Zeist
Theorie, Stage, PvB
SO II diploma, didactische- en
sociaalpedagogische vaardigheden,
HBO werk- en denkniveau.
Docent Arbitrage Niveau 2
€ 0,00

Inschrijfgeld/Studiekosten:
Aanmelden:

mei/juni 2020

7 cursusmomenten

Waar:
Onderdelen:

• In totaal zijn er 7 bijeenkomsten tussen september 2019 en medio

6 & 7 september 2019
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Inhoud aankondiging
• Studieprogramma
• Organisatie
• Diploma en bevoegdheid

Contactpersoon KNVB opleiding

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

• Studiekosten
• Aanmelden

Mail CV en motivatiebrief naar
contactpersoon
Neem contact op met
Jacqueline Okhuijsen

naar overzicht >
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STUDIEPROGRAMMA
Doel van de opleiding

Onderdelen en opleidingsinvestering

Als KNVB docent arbitrage ben je verantwoordelijk voor het verzorgen
van KNVB opleidingen, cursussen en bijscholingen voor
scheidsrechters en officials. Vanuit de visie op leren van de KNVB
Academie zijn uitgangspunten geformuleerd waarop ons onderwijs is
gebaseerd. Het belangrijkste uitgangspunt in ons onderwijs is dat de
cursist centraal staat. Andere uitgangspunten zijn:

Zeven bijeenkomsten

36 uur

Stage en ervaringsdeel

50 uur

Uitvoeren opdrachten

30 uur

-

Het bieden van maatwerk aan de cursist waarbij de docent
differentieert naar niveau

-

Leren in een veilig leerklimaat

-

Leren het zelf te doen.

Totaal

1

116 uur

Gedurende de docentenopleiding zijn deze uitgangspunten uiteraard
ook van toepassing. Wij gaan met jou op zoek naar jouw
ontwikkelvragen en leerbehoeften binnen de twee kerntaken van een
KNVB docent, namelijk het uitvoeren van het cursusprogramma en het
beoordelen van cursisten.
Dit kun je voornamelijk ontdekken tijdens de meeloopstage in de eerste
seizoenshelft. In de tweede helft van het seizoen ga jij zelf een
opleiding faciliteren onder begeleiding van een ervaren docent. Tijdens
de bijeenkomsten in Zeist word je hier optimaal op voorbereid.
naar overzicht >
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ORGANISATIE
Opleidingsvoorwaarden
Aangezien je te maken krijgt met jeugdige doelgroepen, heeft de
KNVB als eis gesteld dat je een verklaring omtrent gedrag (VOG)
moet kunnen overleggen. Deze is ten tijde van de opleiding gratis.

Een link voor de aanvraag van de VOG ontvang je via de KNVB.
Zodra je de VOG hebt ontvangen dien je een kopie hiervan naar
de KNVB te mailen.

naar overzicht >
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DIPLOMA EN BEVOEGDHEID
Na de opleiding
Bij het succesvol afronden van de docentenopleiding word je een contract voor
bepaalde tijd aangeboden als docent arbitrage bij de KNVB Academie. Dit is op
basis van 0-uren en de vergoeding is naar gelang het niveau opleiding die jij
faciliteert. In eerste aanleg zullen dat opleidingen zijn tot en met niveau 2.
Uiteraard hoort ook een kledingpakket bij de uitrusting zodat je herkenbaar bent
als KNVB docent. Bij het eerste contract hoort wederom een aanvraag voor VOG.
De kosten zijn de eerste keer voor rekening van de KNVB.

Doorgroeimogelijkheden
Tijden het verzorgen van opleidingen worden alle docenten bezocht en zijn er
jaarlijkse ontwikkelgesprekken. Bij gebleken geschiktheid en voldoende aanbod
van opleidingen is er de mogelijkheid door te groeien naar docent arbitrage
niveau 3 en 4. Hierbij kan je denken aan de opleidingen SO3, SO2 en SO1.

naar overzicht >
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STUDIEKOSTEN
Financiële voorwaarden
Voor deze opleiding geldt géén inschrijfgeld. Wel volgt er een
verrekening van gemaakte kosten bij voortijdig beëindigen van de
opleiding wanneer er geen sprake van overmacht is. Dit is ter
beoordeling van de KNVB Academie. Dit bedrag kan oplopen tot
maximaal €1000,Bij het stage- en ervaringsdeel kunnen reiskosten gedeclareerd
worden. Dit geldt niet voor de bijeenkomsten in Zeist.
Leer- en lesmateriaal zit bij de opleiding inbegrepen.

naar overzicht >
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AANMELDEN
Hoe meld ik mij aan?
Stuur vóór 17 mei 2019 je curriculum vitae en motivatiebrief naar
jacqueline.okhuijsen@knvb.nl o.v.v. Aanmelding docentenopleiding
2019/’20 en je relatiecode. In mei/juni 2019 vinden de
intakegesprekken plaats met geschikte kandidaten.
Bij voldoende aanmeldingen is er een voorkeur voor docenten die
afkomstig zijn uit de districten West 1 en Oost en Zuid 1 (regio
Zeeland).

naar overzicht >
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