INFORMATIEFOLDER VOLLEYBALSCHEIDSRECHTER 4
De opleiding VS4 van de VolleybalACADEMIE leidt op tot Volleybalscheidsrechter-4.
De scheidsrechter-4 leidt wedstrijden in de 1e en 2e divisie. In de opleiding leer je om te gaan met
verschillende randverschijnselen die op het genoemde niveau (kunnen) plaatsvinden. De opleiding
besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan communicatie en weerbaarheid
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tijdens jouw leerroute en kan je daarin van

om als scheidsrechter wedstrijden te leiden

veel adviezen voorzien. Zo kan de leercoach

en te fluiten in de eerste en tweede divisie.
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de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te
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TOELATINGSVOORWAARDEN

- Het wedstrijdprotocol
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Dit alles om de praktijkopdrachten zo goed
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mogelijk uit te voeren.
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AFSLUITING

volleybalacademie@nevobo.nl. Je ontvangt

Om de opleiding af te ronden moet je een

dan informatie over de mogelijkheden.

Proeve van Bekwaamheid (PvB), met goed
resultaat afleggen. De opleiding VS4 bestaat

MEER INFORMATIE

uit 1 PVB:

Meer informatie over deze opleiding is te

- Het leiden van een wedstrijd

verkrijgen bij de VolleybalACADEMIE:

Na het behalen van de PvB ontvang je het

Telefoonnummer:

diploma en de licentie VS4.

Email: volleybalacademie@nevobo.nl
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030-7513611

