
FLUITEN IS LEUK !! 

WORD OOK VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER 

 
Ben je veertien jaar of ouder en lijkt het je leuk om regelmatig eens een 
wedstrijd te leiden? Dan kan je bij de KNVB terecht voor de opleiding tot 
verenigingsscheidsrechter. 
 
Na deze praktijkgerichte verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal kun je met 
voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11-wedstrijden bij je vereniging. 
 
 
 

 

VVIJ & IJFC 
 

organiseren samen  
de opleiding tot 

verenigingsscheidsrechter 
 
  

 
 

Om deel te nemen aan de opleiding verenigingsscheidsrechter, is het 
belangrijk om je voor eind oktober, aan te melden bij scheidsrechter 
coördinator Richard Helmes � vvij.scheidsrechters@outlook.com. 

 
 
 

De Opleiding 
Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding geven aan 22 spelers en het 
toepassen van de spelregels. Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. 
Mede daarom is het aanstellen van een praktijkbegeleider door de vereniging een 
belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding. De praktijkbegeleider heeft 
een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist optimaal 
te ontwikkelen. 

 

Praktijkbegeleiders 
Vanwege deze centrale rol is het aanstellen van praktijkbegeleiders door de vereniging een 
belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de cursus. De opleiding bestaat uit een 
cursusdeel (4 bijeenkomsten met praktijk) en een ervaringsdeel (het leiden van 
wedstrijden binnen de vereniging).  

 

Cursusdeel (4 avonden van 3 uur) 
Het doel van het cursusdeel is input te leveren die de cursisten 
nodig hebben om de wedstrijden die ze gaan leiden zo sportief en 
zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Onderwerpen als spelregels, 
samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties, 
intervisie opdrachten die betrekking hebben op volgen en 
positiekiezen tijdens het spel en spelhervattingen, disciplinaire 
straffen vormen de leidraad voor de bijeenkomsten.  

 

Ervaringsdeel (4 wedstrijden fluiten onder begeleiding) 
Tijdens het ervaringsdeel gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Op 
deze wijze ontwikkelt de cursist al doende de competenties. De individuele begeleiding 
tijdens het ervaringsdeel geschiedt door een begeleider. Ook kunnen medecursisten een 
rol spelen bij het geven van feedback. 


