Instructie Vaardigheidstrainingen voor
scheidsrechtercoördinatoren
Er zijn nieuwe scheidsrechters bijgekomen die wedstrijden moeten gaan fluiten in de 1e en
2e klasse. Omdat de VS2 vanaf seizoen 2019-2020 niet meer bestaat, moet er een
Vaardigheidstraining voor deze scheidsrechters georganiseer worden. In dit document wordt
beschreven wat daar allemaal bij komt kijken en wat je, als scheidsrechtercoördinator, stap
voor stap dient te organiseren.

Voorbereiding
•

Als scheidsrechtercoördinator ben je de organisator van de Vaardigheidstraining(en). Jij zorgt
voor de nodige verenigingsexpert en voldoende deelnemers. Om het behapbaar te houden voor
de expert, adviseren wij maximaal 14 kandidaat-arbiters per Vaardigheidstraining toe te laten.
• Jij vraagt een verenigingsexpert om de Vaardigheidstraining te geven. Dit moet een
gediplomeerde verenigingsexpert zijn. De Volleybalacademie heeft in kaart wie er eventueel
binnen jouw vereniging expert zijn. Is er nog geen gediplomeerde expert binnen jouw club, zoek
dan iemand met minimaal een V4-kwalificatie die opgeleid wil worden, zodat het in de toekomst
eenvoudiger en sneller te regelen is.
• Jij regelt een veld waarop en een volleybalteam waarmee de training kan plaatsvinden.
• Plaats alle scheidsrechters in opleiding met de juiste informatie op de presentielijst.
• Voordat scheidsrechters deelnemen aan een Vaardigheidstraining, dienen zij voor hun
spelregelkennis de instaptoets op Volleybalmasterz.nl te hebben gemaakt en in het bezit te zijn
van code V6. Zonder V6 kun je de training volgen, maar krijg je geen licentie.

Uitvoering
•

Gebruik de presentielijst om alles goed te registreren. Let op alle deelnemers moeten hun
handtekening zetten!
• De verenigingsexpert geeft de training. Uiteraard is het aan te raden om daar als
scheidsrechtercoördinator bij aanwezig te zijn, als aanspreekpunt voor expert en deelnemers.

Snel online registreren
•

Na afloop ben jij verantwoordelijk voor de snelle afhandeling van de licenties. Pas vanaf het
moment dat jij de deelnemers op Nevobo.nl hebt geregistreerd, mogen jouw arbiters wedstrijden
fluiten in de 1e of 2e klasse. Zonder registratie zou het fluiten van de wedstrijd alsnog onrechtmatig
zijn, dus registreer zo snel je kunt!
• Log daarvoor in op Nevobo.nl, klik rechtsboven op je naam en daarna op je vereniging . Klik
daarna op het tabblad Arbitrage, vervolgens kies je
’verenigingsofficial‘en daarna ’Vaardigheidstraining’.
• Maak een nieuwe Vaardigheidstraining aan door op de + te klikken.
• Vul alle velden in. Kies datum, begin- en eindtijd, locatie en de (gekwalificeerde, minimaal in
bezit van V4 code) verenigingsexpert. De verenigingsexpert krijg vervolgens een mail dat hij of
zij deze training heeft gegeven (en dient deze te bevestigen). Wanneer blijkt dat de expert

er niet bij was, dient hij of zij de training af te keuren.
Klik op opslaan.
• In het overzicht zie je nu de Vaardigheidstraining staan, klik op het vergrootglas daarnaast. Je
ziet nu een overzicht van de status van deze training. Hier kun je de Presentielijst uploaden, klik op
opslaan en voer dan de deelnemers in; deze worden automatisch opgeslagen. Klik op
verzenden om het formulier te versturen.
• Als scheidsrechtercoördinator kun je de gegevens nog bewerken tot de verenigingsexpert de
training bevestigd heeft. Op het moment van verzenden krijgt de verenigingsexpert een mail met
uitnodiging om de Vaardigheidstraining te controleren en te bevestigen. In het overzichtsscherm
van de Vaardigheidstraining kun je zien wanneer dit gedaan is.
Na de bevestiging van de verenigingsexpert wordt de training nagekeken door de
Volleybalacademie, waarna deelnemers in Sportlink met certificaat en de licentie worden
geregistreerd. De scheidsrechtercoördinator ontvangt vervolgens per post de papieren certificaten
voor de nieuwe arbiters.
Nog vragen? Mail naar volleybalacademie@nevobo.nl!

