G-VOETBALSCHEIDSRECHTER

AANKONDIGING
SEIZOEN
2021/′22

Meer scheidsrechters enthousiasmeren voor het G-voetbal en de kennis van
het al bestaande scheidrechterskorps vergroten. Dat is in het kort gezegd het
doel van de opleiding G-voetbalscheidsrechter.
De opleiding G-voetbalscheidsrechter is bedoeld voor zowel bestaande Gvoetbalscheidsrechters, als mensen die in het G-voetbal willen gaan fluiten.

Wil je meer informatie over deze opleiding? Klik dan hier!
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SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING G-VOETBAL
OVERVIEW
Start opleiding:
Opleidingsinvestering:
Doorlooptijd:

Waar:
Onderdelen:

Bij minimaal 8 deelnemers.
Zie studieprogramma
Ca. 4 weken

Inschrijfgeld/Studiekosten:

Inschrijven:

• 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.

Accommodatie van een voetbalclub
Theorie & Praktijk

Toelatingseisen:
Diploma:

Algemene informatie:
• In totaal zijn er 2 bijeenkomsten van 2,5 tot 3 uur.

n.v.t.
G-voetbalscheidsrechter
Studiekosten € 26,00

https://knvb-digitaal.sportlink.com

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
Onderdelen en opleidingsinvestering

Doel van de opleiding
De nadruk ligt niet zo zeer op de spelregelkennis, maar op de vraag; hoe zorg
je er nou als scheidsrechter voor dat een wedstrijd prettig verloopt? En waar
kun je tegenaan lopen?”
In de opleiding kom je twee keer een avond samen. Tijdens de eerste avond
ligt de nadruk vooral op het uitwisselen van ervaringen en wordt er met de
groep gesproken over het begeleiden van G-voetbalwedstrijden.

2 bijeenkomsten

5 uur

Zelfstudie en huiswerkopdrachten
/Ervaringsdeel

5 uur

Praktijkgedeelte / Proeve van bekwaamheid

2 uur

Totaal

1

12 uur

Een maand na de eerste bijeenkomst kom je nog een keer bij elkaar om de
ervaringen in de tussenliggende periode te bespreken.

Ervaringsdeel

Je krijgt leerdoelen mee voor de 2 wedstrijden die je tussen les 1 en les 2 fluit.
Zelfreflectie speelt daarbij een belangrijke rol met vragen zoals; “Welke
invloed heeft je eigen houding en gedrag in het veld en wat is daarvan het
gevolg? Ben je gewend op een paar minuten voor aanvang het veld op te
komen, of is het misschien handiger om eerst even contact te maken met
spelers en begeleiding, zodat je weet wat je kunt verwachten?”

naar overzicht >
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STUDIEKOSTEN
Studiekosten: € 26,00, dit zal worden doorbelast via rekening courant van je
vereniging.

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

naar overzicht >
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