
ONDERSTEUNING
CLUBARBITRAGE
Wil jouw vereniging aan de slag met het opzetten van arbitrage-
beleid? 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.

PROCESBEGELEIDING ARBITRAGE
Als vereniging aan de slag met arbitrage-
beleid, maar niet weten waar te beginnen? 
Moeite om de rest van de vereniging te 
betrekken bij het arbitragebeleid? Bij dit 
soort vraagstukken biedt de KNVB begeleiding-
op-maat. Tijdens een intakegesprek achter-
halen we de exacte behoefte, waarna we 
verenigingen begeleiden naar een duurzame 
oplossing die past bij de vereniging.
DUUR VAN DE BEGELEIDING: o.b.v. vraag-
stelling en behoefte
KOSTEN geen kosten



SPELREGELAVOND
Een leuke, interessante avond voor alle 
doelgroepen binnen de vereniging! Spelregel-
kennis draagt bij aan een plezierige voetbal-
beleving, zowel op als langs het veld. Tijdens 
de Spelregelavond komt een topscheidsrechter 
uitleg geven over spelregels en de rol van de 
scheidsrechter. Een avond met veel interactie 
voor spelers, trainers, ouders en bestuurders.
DUUR VAN HET PROGRAMMA ca. 2,5 uur
MINIMALE DEELNAME 40 personen
KOSTEN geen kosten

SPELREGELAVOND GIRLS-ONLY
Komen er gelijk een aantal spelregelvragen 
naar boven als je met de meiden over voetbal 
praat? Dan is deze avond iets voor jouw 
vereniging! De KNVB biedt verenigingen de 
kans om een Girls Only-spelregelavond te 
organiseren. Onze vrouwelijke KNVB-scheids-
rechters komen naar de vereniging toe om 
deze leuke, inter actieve avond te verzorgen. 
Zij leggen op het veld een aantal dingen uit, 
laten de meiden videofragmenten zien, spelen 
een spelregelquiz en geven informatie over 
scheidsrechtersopleidingen. Kortom, dat 
wordt een leuke avond, speciaal voor en 
door meiden en vrouwen!
DUUR VAN HET PROGRAMMA 1,5 - 2 uur
MINIMALE DEELNAME 15 personen
KOSTEN geen kosten

THEMA-AVOND 
ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS
Een van de grootste ergernissen in het 
amateurvoetbal: de partijdige assistent-
scheidsrechter! Hoe kan je als assistent-
scheidsrechter 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 geen kosten

OPLEIDING PUPILLENSCHEIDS-
RECHTER
Het � uiten van pupillenwedstrijden is voor 
scheidsrechters vaak de eerste kennismaking 
met deze rol. Om ouders of spelers beter 
voorbereid het veld in te sturen, organiseert 
de KNVB de opleiding pupillenscheidsrechter. 
Zowel de theorie als de praktijk van het � uiten 
komen uitgebreid aan bod. De opleiding kan 
ook in samenwerking met andere verenigingen 
worden afgenomen.
DUUR VAN DE OPLEIDING 2 bijeenkomsten 
van 2,5 uur
MINIMALE LEEFTIJD: 12 jaar 
DEELNEMERS max. 18 deelnemers 
(geen minimum) 
KOSTEN verenigingspakket: €378,-

“DE KANTINE ZAT BOMVOL. 
HET WERD EEN INSPIRERENDE 
AVOND, DIE OP EEN PLEZIERIGE 
EN LEUKE WIJZE DOOR DE 
BETAALDVOETBALSCHEIDS-
RECHTER WERD GELEID”
de spelregelavond 



MODULE MENTALE WEERBAARHEID
Om scheidsrechters te helpen agressie en 
scheldpartijen tijdens wedstrijden te voor-
komen, biedt de KNVB de Module Mentale 
Weerbaarheid aan. Tijdens deze avond leer je 
als (assistent-) scheidsrechter om te gaan met 
beïnvloedingsfactoren en weerstanden te 
herkennen. Hierdoor krijg je meer plezier en 
zelfvertrouwen en straal je dit ook uit. Meer 
zelfvertrouwen leidt tot minder stress en dus 
meer plezier in wat je doet! 
DUUR VAN HET PROGRAMMA ca. 2,5 uur
MINIMALE DEELNAME 15 personen
KOSTEN €100,- per avond

CONTACT
Wil je gebruik maken van of heb je vragen 
over één van de hierboven genoemde 
producten? 
Neem dan contact op met Ludy 
Schoenmakers, 046-48 19 424 of 
ludy.schoenmakers@knvb.nl om de 
mogelijk heden te bespreken.

www.knvb.nl

BASIS OPLEIDING SCHEIDS-
RECHTERS (BOS)
Scheidsrechters vanaf 14 jaar opleiden voor 
11 tegen 11 wedstrijden? In de BOS staat de 
ontwikkeling van de scheidsrechter centraal. De 
ervaringen van de scheidsrechters in de praktijk 
is leidend voor de inhoud van de cursus. Mede 
daarom is het aan stellen van een praktijk-
begeleider door de vereniging een belangrijke 
voorwaarde om deel te nemen aan de BOS.
DUUR VAN DE OPLEIDING 4 bijeenkomsten 
van 3 uur
MINIMALE LEEFTIJD 14 jaar
DEELNEMERS max. 18 deelnemers 
(geen minimum)
KOSTEN individueel €56,- / verenigings-
pakket €918,-
(voor de districten Noord, West II, Zuid I en Zuid II 
geldt voor het seizoen 2014-’15 dat de BOS nog uit 
7 bijeenkomsten bestaat)

“HET OPLEIDEN VAN DE COÖR-
DINATOR BINNEN ZIJN EIGEN 
VERENIGING ÉN AANSLUITING 
BIJ ZIJN PRAKTIJKSITUATIE, 
IS WAAR HET OM DRAAIT!”
opleiding scheidsrechterscoördinator 

OPLEIDING SCHEIDSRECHTERS-
COÖRDINATOR
Tijdens de opleiding Scheidsrechter s-
        coör dinator staat de ontwikkeling van de 
cursist en zijn eigen praktijk (vereniging) 
centraal, waardoor de opleiding geschikt is 
voor zowel ervaren als beginnende scheids-
rechterscoördinatoren! Naast het begeleiden 
van verenigingsscheidsrechters, houdt de 
scheidsrechterscoördinator zich bezig met de 
uitvoering van het arbitragebeleid van een 
vereniging. Hiermee vervult de scheidsrechters-
coördinator een essentiële rol binnen de 
vereniging. Naast de vier bijeenkomsten 
waarin kennisdeling  centraal staat, bestaat 
de opleiding vooral uit praktijkopdrachten.
DUUR VAN DE OPLEIDING 4 bijeenkomsten
LEEFTIJD vanaf 16 jaar
KOSTEN €50,- per deelnemer


