SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING
VELDVOETBAL III

AANKONDIGING
SEIZOEN
2020/′21

Lijkt het je leuk voetbalwedstrijden voor de KNVB in goede banen te leiden en
ben je representatief, communicatief vaardig, heb je een goede uitstraling en
ben je in staat om de juiste beslissingen te nemen? Dan ben jij de juiste
persoon om KNVB-scheidsrechter te worden. Wij zorgen tijdens de

Scheidsrechtersopleiding III voor een praktijkgerichte opleiding waarbij de
individuele ontwikkeling en jouw wedstrijdervaringen centraal staan.
Wil je meer informatie over deze opleiding? Klik dan hier!
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Arbitrageopleidingen

SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING VELDVOETBAL III
OVERVIEW
Start opleiding:

Opleidingsinvestering:
Doorlooptijd:
Waar:

Onderdelen:
Toelatingseisen:

Diploma:
Inschrijfgeld/Studiekosten:
Inschrijven:

Zodra er minimaal 8 deelnemers zijn ca.
september/oktober en januari/februari

Zie studieprogramma
Ca. 4 maanden in het voorjaar of najaar

Algemene informatie:
• In totaal zijn er 4 bijeenkomsten van 3 uur, die maandelijks plaatsvinden op
een doordeweekse avond.
• De locatie, data en aanvangstijden zijn nog nader te bepalen.

Accommodatie van een voetbalclub
Theorie & Praktijk
Minimaal 14 jaar oud, in bezit van een BOS
diploma (2012-2014) of
Verenigingsscheidsrechter diploma met
positief advies, gemiddeld 3x per maand
beschikbaar om wedstrijden te fluiten in een
straal van +/- 25 km, in aanmerking komen
voor VOG (wordt tijdens de opleiding
aangevraagd door de KNVB)
Scheidsrechtersopleiding Veldvoetbal III
Studiekosten €51,00
Via contactpersoon van het 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
Inhoud
Wat betekent het om KNVB-official te zijn? Dat staat centraal tijdens de SOIII.
Dat houdt in dat je naast de technische kant van het arbitreren (toepassen
spelregels, volgen en positie kiezen), aandacht gaat besteden aan:
• Wat betekent het om dienend te zijn aan het voetbal?
• Wat is een open houding en hoe zorg je dat je benaderbaar en
aanspreekbaar bent als scheidsrechter?
• Hoe ga je om met weerstand en wat betekent dat voor jouw gedrag,
communicatie en houding?

Onderdelen en opleidingsinvestering

4 bijeenkomsten

12 uur

Zelfstudie en huiswerkopdrachten

12 uur

Behalen van je spelregelbewijs

1 uur

Ervaringsdeel; fluiten van ten minste 6
stagewedstrijden

12 uur

Totaal ca.

37uur
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• Hoe werk je op een positieve manier samen met bestuursleden, kaderleden
trainers en spelers?
Het gaat binnen deze opleiding dus vooral over uitstraling en gedrag, in relatie
tot wie jij bent als persoon.

Organisatie
De opleiding bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur; iedere maand een
bijeenkomst. De opleiding wordt ‘s avonds gegeven op een accommodatie
van een voetbalvereniging. Je gaat gelijk in de praktijk aan de slag om
wedstrijden te fluiten voor de KNVB. De wedstrijden worden aangesteld door
de KNVB en zullen variëren in moeilijkheidsgraad en leeftijdscategorie. Aan
de wedstrijden worden opdrachten gekoppeld. Bij 4 van de minimaal 6 te
fluiten wedstrijden krijg je een praktijkbegeleider van de KNVB toegewezen.

naar overzicht >
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STUDIEKOSTEN
Studiekosten: € 51,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal).
Betaling dient voor aanvang van de opleiding 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 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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