Instructie verenigingsexperts
Alleen door de Nevobo erkende verenigingsexperts mogen de Vaardigheidstraining voor
scheidsrechters in de 1ste/2de klasse (V4 code) geven. Zonder de
training tot verenigingsexpert is de Vaardigheidstraining niet geldig. De training tot expert
duurt slechts drie uur, dus zorg dus dat je voor aanvang van het nieuwe seizoen
gekwalificeerd bent!

Voorbereiding geven van Vaardigheidstraining
•

Binnen de opleiding krijg je diverse werkvormen voorgeschoteld: jij bepaalt welke
vorm het best bij jou/de groep past.
• Lesvoorbereiding doorkijken en groep inschatten qua niveau. Let op: geen spelregels
behandelen, een Spelregelbewijs kan iedere deelnemer zelf halen via
Volleybalmasterz.nl.
• Controleer of alle gegevens op de deelnemerslijst staan.

Uitvoering
•

Laat de deelnemers (scheidsrechters) zoveel mogelijk zelf aan de slag gaan als
scheidsrechter en neem zelf vooral de taak van coördinator op je. Jij bent als expert zelf
maar 10% van de tijd aan het woord.
• Er wordt geen PvB meer afgenomen. De Vaardigheidstraining is de enige training die
de scheidsrechters krijgen (los van de spelregeltoets en een eventueel Spelregelcafé). De
scheidsrechtercoördinator bepaalt daarna samen met de scheidsrechters op welk
wedstrijdniveau zij het best kunnen beginnen.
• Laat de deelnemers die aanwezig zijn hun handtekening op de presentielijst zetten.
Let hier goed op, omdat jij bij de digitale afhandeling (op aangeven van jullie
scheidsrechtercoördinator) van de training deze lijst (op Nevobo.nl) moet goedkeuren.

Afhandeling
•

De scheidsrechtercoördinator van de organiserende vereniging voert na de training de
gegevens in op Nevobo.nl. Als verenigingsexpert heb je hier geen rechten toe.
• Jij als verenigingsexpert ontvangt, nadat de scheidsrechtercoördinator de training
online heeft aangemeld, een automatische mail vanuit de Nevobo met daarin de tijd en
plaats waarin je de Vaardigheidstraining hebt gegeven. Controleer deze gegevens goed.
Ben je er zelf niet bij geweest, laat jullie scheidsrechtercoördinator dat dan aanpassen.
Tijd, locatie en deelnemers kun jij, als verenigingsexpert, zelf aanpassen, mocht dit niet
helemaal juist zijn ingevuld.
Let op! Zodra jij op bevestigen hebt gedrukt, kunnen jij en de scheidsrechtercoördinator
niets meer wijzigen. En als jij niet bevestigt, blijft deze training open staan en worden de
wijzigingen (in licentie) niet verwerkt.
• Controleer de geüploade deelnemerslijst goed. Alleen deelnemers die een
handtekening hebben gezet, worden door ons, Nevobo, verwerkt.
• Op Nevobo.nl vind je uiteindelijk een overzicht van de Vaardigheidstrainingen die
jij hebt gegeven. Log in op de site, ga naar ‘mijn functies en kies vervolgens voor
’Opleidingen’ en dan ‘verenigingsexpert’.
Heb je nog vragen, stel ze via volleybalacademie@nevobo.nl
Heel veel succes en plezier bij het geven van de Vaardigheidstrainingen!

