
 

Informatiefolder Verenigingsexpert   

  
De Nederlandse Volleybalbond heeft al haar opleidingen voor (aankomende) trainers, 
coaches en scheidsrechters ondergebracht in de Volleybalacademie. In de opleiding tot 
Verenigingsexpert leer je hoe je bij de leden binnen jouw vereniging een Vaardigheidstraining 
kunt geven. Wanneer je slaagt voor de Vaardigheidstraining, ben je gekwalificeerd om te 
fluiten in de 1e en 2e klasse.  
  
 Visie op opleiden  
Alle Nevobo-opleidingen zijn ondergebracht in de Volleybalacademie. Het uitgangspunt van 
de opleidingsstructuur is het aanbieden van een hoge kwaliteit aan deelnemers, door hun 
opleiding individueel (op maat) en praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat een belangrijk 
deel van de opleiding in de eigen scheidsrechterspraktijk zal plaatsvinden.   
  
ACHTERGROND   
Het doel van de opleiding is om aankomende Verenigingsexperts binnen de club op te 
leiden, zodat zij in het vervolg de Vaardigheidstraining kunnen geven. Deze bijeenkomst is 
praktijkgericht aan de hand van wedstrijdsituaties.   
  
De Vaardigheidstraining voor de verenigingsexpert wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan 
een Vaardigheidstraining voor clubscheidsrechters voor de 1ste/2de klasse. Wanneer dit niet 
mogelijk is, kun je ook een aparte bijeenkomst organiseren, waarbij je als expert ook een 
gedeelte uitvoert als scheidsrechter. Zo kun je als verenigingsexpert ook ervaren hoe 
de Vaardigheidstraining voor de scheidsrechter is.   
  
BIJEENKOMST  
De workshop duurt 4 uur. Het eerste half uur wordt uitgelegd wat de rol van 
verenigingsexpert inhoudt en wat je als aspirant-expert kunt verwachten. De drie uur durende 
Vaardigheidstraining die daarop volgt, sluiten we af met een nabespreking waarin je je vragen 
kunt stellen en tips kunt uitwisselen. Voor aanvang van de training ontvang je het lesplan en 
een instructie, zodat je precies weet wat je van de training kunt verwachten.   
  
AFSLUITING  
Na het volgen van de workshop ontvangt iedereen een certificaat en een licentie. Als 
licentiehouder ben je een door de Nevobo erkende verenigingsexpert 
en dus gekwalificeerd om binnen je vereniging Vaardigheidstrainingen te geven. Je kunt dit 
uiteraard ook bij andere verenigingen gaan doen.   
  
 

 

 

 

 

 

 



 

OPLEIDINGSDUUR EN OPLEIDINGSKOSTEN  
De opleiding bestaat uit één bijeenkomst van 4 uur die wordt gedoceerd door een expert van 
de Volleybalacademie. Er zijn geen kosten verbonden aan de opleiding.   
  
TOELATINGSVOORWAARDEN  

• Deelnemers dienen lid te zijn van de Nevobo.  
• Deelnemers moeten zelf minimaal de V4 code hebben.   
• Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.  

  
HOE WORD JE DEELNEMER?  
Je kunt je voor de opleiding tot verenigingsexpert inschrijven via het volgende 
inschrijfformulier: 
https://formdesk.com/Nevobo/_Nat_Inschrijfformulier_vaardigheidstrainingen_VS2  
  
Zodra er voldoende deelnemers zijn, wordt er een opleiding georganiseerd, waarbij we 
uitgaan van één opleiding per regio per jaar. Het kan dus voorkomen dat je niet direct kunt 
starten met de opleiding, maar even moet wachten tot er voldoende aanmeldingen zijn. 
Hierover wordt je uiteraard door de Volleybalacademie  geïnformeerd.    
  
MEER INFORMATIE  
Heb je nog vragen, stel ze via volleybalacademie@nevobo.nl.  
 

 

https://formdesk.com/Nevobo/_Nat_Inschrijfformulier_vaardigheidstrainingen_VS2
mailto:volleybalacademie@nevobo.nl

