ONDERSTEUNING
CLUBARBITRAGE
Wil jouw vereniging aan de slag met het
opzetten van arbitragebeleid? De juiste
dingen doen om scheidsrechters te werven
en te behouden? We helpen je hier graag
verder bij! Uitgangspunt is je te begeleiden
naar een oplossing die past bij jouw vereniging. Meer informatie? Neem contact op met
de medewerker organisatie clubarbitrage van
jouw district:
Noord/Oost: Ellen ter Avest
06-10584228 / ellen.teravest@knvb.nl
West: Pascal Engelbertink
06-22356520 / pascal.engelbertink@knvb.nl
Zuid: Hans Quaars
06-20932498 / hans.quaars@knvb.nl

CONTACT
Wil je gebruik maken van of heb
je vragen over één van de producten?
Neem dan contact op met de KNVB
Academie.
Noord/Oost – Snezana Vujovic
Tel. 0343-499746
snezana.vujovic@knvb.nl
West - Nicole Jacet
Tel. 0343-499694
nicole.jacet@knvb.nl
Zuid - Priscilla van der Poel
Tel. 06-83630696
priscilla.vanderpoel@knvb.nl

Clubarbitrage
Seizoen 2017/’18

Clubarbitrage
MODULE SPELREGELS
Is er binnen jullie vereniging behoefte om eens
wat dieper in te gaan op bepaalde spelregels?
Zijn er opgeleide scheidsrechters die weer eens
opgefrist willen worden? In deze module neemt
een arbitragedocent de deelnemers mee langs de
spelregels die vooraf met elkaar afgestemd zijn.
Een bijeenkomst op maat, waar de spelregels en
de rol van de scheidsrechter centraal staan.
Duur van het programma: 2 – 2,5 uur
Minimale deelname: 15 personen
Kosten: € 125,-

LADIESNIGHT SPELREGELS
Zijn op jullie vereniging de scheidsrechters
voornamelijk mannen? Dan is dit jullie kans
om een nieuwe doelgroep aan te spreken
op het gebied van arbitrage. De explosieve
groei onder het meiden- en vrouwenvoetbal
is namelijk ook voor jullie als vereniging
een kans om vrouwelijke scheidsrechters te
werven. Gedurende de bijeenkomst komt een
vrouwelijke KNVB-(assistent-) scheidsrechter
de spelregels presenteren aan de hand van
videofragmenten. Op interactieve wijze wordt er
ingespeeld op de actualiteit en ontstaat er een
goed gesprek tussen de deelneemsters.
Duur van het programma: 1,5 - 2 uur
Minimale deelname: 15 personen
Kosten: € 75,- per avond

Seizoen 2017/’18
OPLEIDING SPELBEGELEIDER/
PUPILLENSCHEIDSRECHTER

OPLEIDING
SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINATOR

In het pupillenvoetbal draait het om plezier en
ontwikkeling. Daar kan jij als spelbegeleider of
pupillenscheidsrechter een positieve bijdrage aan
leveren. In deze laagdrempelige opleiding leer
je in de praktijk, via e-learning (app) en onder
begeleiding van een KNVB-docent hoe je dat
doet.

Tijdens de opleiding scheidsrechterscoördinator
staat de ontwikkeling van de cursist en zijn
eigen praktijk (vereniging) centraal, waardoor
de opleiding geschikt is voor zowel ervaren als
beginnende scheidsrechterscoördinatoren!
Naast het begeleiden van verenigingsscheidsrechters, houdt de scheidsrechterscoördinator zich bezig met de uitvoering
van het arbitragebeleid van een vereniging.
Hiermee vervult de scheidsrechterscoördinator
een essentiële rol binnen de vereniging. Naast
de vier bijeenkomsten waarin kennisdeling
centraal staat, bestaat de opleiding vooral uit
praktijkopdrachten.

Een leuke, interessante avond voor alle
doelgroepen binnen de vereniging!
Spelregelkennis draagt bij aan een plezierige
voetbalbeleving, zowel op als langs het veld.
Tijdens de spelregelavond komt een betaald
voetbalscheidsrechter uitleg geven over
spelregels en de rol van de scheidsrechter. Een
avond met veel interactie voor spelers, trainers,
ouders en bestuurders die kansen biedt om
nieuwe scheidsrechters te werven.

Duur van de opleiding:
4 bijeenkomsten
Minimale leeftijd: 16 jaar
Kosten: € 84,- per deelnemer

E-LEARNINGMODULES
KNVB ACADEMIE

Duur van de opleiding: 2 bijeenkomsten
Minimale leeftijd: 12 jaar
Kosten individueel: €30,Kosten verenigingspakket: €492,OPLEIDING
VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER
Wij zorgen tijdens de verenigingsopleiding
scheidsrechter veldvoetbal voor een
praktijkgerichte opleiding, zodat je met
voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11
tegen 11-wedstrijden bij je club. Tijdens de
opleiding oefen je op het veld met leiding
geven aan 22 spelers en het toepassen van de
spelregels. Mede daarom is het aanstellen van
een praktijkbegeleider door de vereniging een
belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan
deze opleiding.
Duur van de opleiding:
4 bijeenkomsten van 3 uur
Minimale leeftijd: 14 jaar
Kosten individueel: € 79,Kosten verenigingspakket: € 1.229,-

THEMA-AVOND
ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS
Een van de grootste ergernissen in het
amateurvoetbal: de partijdige assistentscheidsrechter! Hoe kan je als assistentscheidsrechter voorkomen dat de ergernis
ontstaat en juist een positieve bijdrage aan de
wedstrijd leveren? Aan de hand van beelden
en een presentatie licht de docent de rol en
vaardigheden van de assistent-scheidsrechter
toe. Een mooie gelegenheid om ouders en
spelers enthousiast te maken voor een rol als
clubassistent!
Duur van het programma: 1,5 – 2 uur
Minimale deelname: 15 personen
Kosten: € 100,- per avond

SPELREGELAVOND

Duur van het programma: ca. 2,5 uur
Minimale deelname: 40 personen
Kosten: € 175,- per avond

Naast de reguliere opleiding biedt de KNVB
Academie ook mogelijkheden om via E-learning
kennis op te doen. Voor scheidsrechters is er
de E-learningmodule Mentale Weerbaarheid.
Deelnemers doorlopen een digitale wedstrijddag
en krijgen inzicht in de verschillende keuzes die
ze kunnen maken om weerstand te voorkomen:
mentaleweerbaarheid.knvb.nl/login
Deze module is goed te combineren met
het reguliere opleidingsaanbod. Geen kosten.
CURSUS
SCHEIDSRECHTERSBEGELEIDER
De scheidsrechtersbegeleider binnen de
vereniging begeleidt scheidsrechters die
actief zijn op clubniveau. Hij/zij begeleidt
scheidsrechters bij hun wedstrijden, draagt
zorg voor een goed en veilig verloop hiervan
en enthousiasmeert de scheidsrechter om
zijn of haar hobby met plezier te blijven
uitoefenen. De cursist gaat tussen de twee
cursusdelen door aan de slag met begeleiden
binnen hun vereniging. Verenigingen kunnen
samenwerken om tot (meer) gecertificeerde
scheidsrechtersbegeleiders te komen.
Duur van de opleiding: 2 bijeenkomsten
Minimale leeftijd: 16 jaar
Minimale deelname: 6 deelnemers
Kosten verenigingspakket: €50,-

