RAPPORTEUR ZAALVOETBAL

AANKONDIGING
SEIZOEN
2021/′22

Vind je het leuk om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de
arbitrage? Wil je graag naast of na je actieve carrière actief zijn binnen de
arbitrage? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meld je aan voor de opleiding
Rapporteur Zaalvoetbal.
Wil je meer informatie over de opleiding? Klik dan hier!
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RAPPORTEUR ZAALVOETBAL
OVERVIEW
Start opleiding:

Opleidingsinvestering:
Doorlooptijd:

Waar:
Onderdelen:
Toelatingseisen:

Diploma:

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

Zie studieprogramma
Ca. 4 maanden in het voorjaar of najaar

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

Accommodatie van een voetbalclub
Theorie & Praktijk
Gekwalificeerd diploma BOS (zaal) of
SOIII (zaal), minimaal 3 jaar ervaring als
scheidsrechter, gemotiveerd en
beschikbaar op wedstrijdmomenten
(weekend), goede beheersing van de
Nederlandse taal, met goed gevolg maken
van een voorbereidende opdracht en
voldoen aan de eisen van een
spelregeltoets, minimaal 18 jaar.

Rapporteur zaalvoetbal

Inschrijfgeld/Studiekosten:
Inschrijven:

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

Gratis
Via de contactpersoon van jouw district

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

naar overzicht >
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STUDIEPROGRAMMA
Enkele onderwerpen van de opleiding zijn:
- Het functioneren van de scheidsrechter en de rapporteur

Onderdelen en opleidingsinvestering
4 bijeenkomsten

- Observeren en registreren
- Het invullen van het rapportageformulier

Zelfstudie en huiswerkopdrachten

12 uur

1

5 uur

- Techniek van het scheidsrechteren
- Spel- en spelregelkennis in relatie tot rapportage

Wedstrijdbezoek voor proefrapporten

24 uur

Uitwerken proefrapporten

16 uur

- Beïnvloedingsfactoren
- Stagewedstrijden

Totaal

57 uur

Praktijk
Tussen elke bijeenkomst ga je, veelal in de weekenden, een praktijkdeel
uitvoeren. Dit bestaat uit het (proef)rapporteren van wedstrijden. In totaal
worden er acht proefrapporten gemaakt waarbij de laatste twee als PVB
gelden. Deze laatste twee moeten met een voldoende worden beoordeeld. Als
je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je het diploma
Rapporteur Zaalvoetbal en ben je gediplomeerd om aan de slag te gaan bij de
KNVB. Uiteraard is het mogelijk om actief te blijven als scheidsrechter naast
het rapporteurschap. Wij kunnen dan in overleg een planning maken zodat je
beide kunt blijven uitoefenen.
LET OP: Er dienen ten minste 10 rapporten per seizoen te worden gemaakt.

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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