BEGELEIDER
CLUBSCHEIDSRECHTER

AANKONDIGING
SEIZOEN
2022/′23

De begeleider clubscheidsrechter begeleidt scheidsrechters binnen de
vereniging die actief zijn op clubniveau. Hij/zij zorgt ervoor dat de
scheidsrechters kunnen acteren in een veilige omgeving en voorziet ze van tips
en feedback. De begeleider clubscheidsrechter werkt onder de
verantwoordelijkheid van de scheidsrechterscoördinator en zorgt ervoor dat
clubscheidsrechters hun hobby op een prettige manier kunnen uitoefenen en
helpt ze de volgende stap in hun ontwikkeling te maken.

Wil je meer informatie over deze opleiding? Klik dan hier!
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BEGELEIDER CLUBSCHEIDSRECHTER
OVERVIEW
Start opleiding:

Opleidingsinvestering:

Doorlooptijd:
Waar:
Onderdelen:
Toelatingseisen:
Diploma:
Inschrijfgeld/Studieko
sten:
Inschrijven:

Algemene informatie:
Bij afname van een verenigingspakket met
minimaal 6 deelnemers

• In totaal zijn er 2 bijeenkomsten van 3 uur, die maandelijks plaatsvinden op
een doordeweekse avond.
• De locatie, data en aanvangstijden zijn nog nader te bepalen.

Zie studieprogramma

Ca. 2 maanden
Accommodatie van een voetbalclub
Theorie & Praktijk
Minimaal 16 jaar
Scheidsrechterbegeleider
Studiekosten € 56,00 voor een
verenigingspakket
Via de contactpersoon van jouw district

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

Kim de Boer
0343 - 499727
Kim.deboer@knvb.nl
naar overzicht >
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STUDIEPROGRAMMA
Doel van de opleiding

Onderdelen en opleidingsinvestering

De opleiding begeleider clubscheidsrechters is ontwikkeld om het beleid
van de scheidsrechterscoördinator nog beter in praktijk te kunnen brengen.
De begeleider clubscheidsrechters begeleidt scheidsrechters bij hun
wedstrijden, draagt zorg voor een goed en sportief verloop hiervan en
enthousiasmeert de scheidsrechter om zijn of haar hobby met plezier te
blijven uitoefenen.

2 bijeenkomsten

6 uur

Zelfstudie en huiswerkopdrachten

6 uur

Totaal

1

12 uur

Organisatie
De opleiding begeleider clubscheidsrechters bestaat uit twee
bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt constant de koppeling
tussen theorie en praktijk gezocht. De praktijk is hierbij altijd leidend. Tussen
de twee opleidingsdelen door gaan deelnemers aan de slag met het
begeleiden binnen hun vereniging. Als zij na twee avonden aan de
voorwaarden hebben voldaan ontvangen zij het diploma.

naar overzicht >
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STUDIEKOSTEN
Studiekosten: € 56,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal) als verenigingspakket.
Cursusgeld wordt doorbelast via rekening courant van de vereniging die het
pakket afneemt.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding, kan contact opgenomen worden met de KNVBcontactpersoon 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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