Licentiesysteem nationale officials
Met ingang van 1 september 2016

Voorwoord
Analoog aan de trainerswereld is een licentiesysteem ontwikkeld voor officials.
Het licentiesysteem is ontwikkeld om een permanente educatie van officials te waarborgen,
welke voldoende is om op niveau te kunnen presteren of te verbeteren.
Meer en meer zijn wij onderdeel van een sport waarbij de klantvriendelijkheid geborgd en
gerespecteerd wordt. De teams hebben het recht op goede scheidsrechters.
Gekozen is voor een systeem waarbij er punten zijn toegekend aan activiteiten. Dit heeft als
voordeel dat er geen verplichte bijeenkomsten zijn voor bijscholing maar dat iedereen zelf
mag bekijken welke activiteiten voor jou relevant zijn om bij te wonen.
Er is vooral gekeken naar activiteiten die dicht bij het arbitreren liggen.
We zien graag dat scheidsrechters zich, naast het uitvoeren van hun functie, blijven
ontwikkelen om zich in de sport en het spel te blijven verdiepen en nieuwe ontwikkelingen
adequaat te kunnen toepassen. Door uit te gaan van het principe een leven lang leren, is het
licentiesysteem hiervoor ontwikkeld.
Een officiallicentie is, analoog aan de trainerswereld voor vier jaar geldig.
In dit licentiesysteem staan de criteria vermeld, waarmee een official punten kan verdienen
om na iedere vier jaar een nieuwe officiallicentie te verkrijgen.
Daar waar “hij” of “zijn” staat wordt uiteraard ook het vrouwelijke equivalent bedoeld.

1 juni 2016
Beleidsteam Arbitrage en Werkgroep Arbitrage
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Procedure
Het licentiesysteem geldt voor alle officials die een functie vervullen bij wedstrijden in de
nationale (beker)competitie te weten: scheidsrechters, lijnrechters, (technisch) juryleden en
scheidsrechterbegeleiders-/beoordelaars. Dit is voor alle drie de disciplines (zaalvolleybal,
paravolley en beachvolleybal). Aangezien het paravolley grotendeels en organiek onder het
zaalvolleybal valt, hebben we hier geen onderscheid in gemaakt.
Als official kun je in het bezit zijn van twee verschillende licenties: Zaal en Beach.
Met ingang van seizoen 2016-2017 worden het licentiesysteem en het toelatingsbeleid uit
elkaar gehaald. Een geldige officiallicentie is een voorwaarde om, conform het
toelatingsbeleid, te worden toegelaten tot een officialgroep.
De regeling gaat in per 1 september 2016. Iedere nationale official ontvang op dat moment
een licentie met een geldigheidsdatum tot 1 september 2020. In deze periode heeft de
official vier jaar de tijd om de benodigde licentiepunten te behalen.
Een official moet 60 punten verzamelen in een periode van vier jaar om de officiallicentie te
kunnen verlengen. Voor een eventuele 2e licentie zijn 20 punten extra nodig.
De activiteiten en bijeenkomsten die punten opleveren kun je terug vinden in de
onderstaande lijst. Staat een activiteit waarvan jij denkt dat het licentiepunten zou moeten
opleveren hier niet bij? Dan kun je deze indienen bij de accreditatiecommissie. De commissie
beoordeelt of dit in aanmerking komt voor licentiepunten.
Klik hier voor het formulier als je dit als individu een activiteit wilt laten beoordelen. Klik hier
als je als organisator een activiteit wilt laten beoordelen.
Punten voor het verlengen van je licentie kunnen worden behaald in de periode dat de
licentie geldig is. Voor de eerstvolgende verlenging, uiterlijk in 2020, kunnen alle punten
behaald vanaf 1 september 2016 worden opgevoerd.
Een 2e licentie wordt qua geldigheidsperiode altijd gelijkgeschakeld met de 1e, zodat bij
verlenging beide licenties verlengd worden.
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Accreditatielijst
Activiteit
Aanwezig jaarlijkse startbijeenkomst
Aanwezig eventuele extra aanwijsgroepbijeenkomst
Bijwonen van een workshop gegeven door de Volleybalacademie of door
leden van de werkgroep Arbitrage
Actief zijn als officials, conform de eigen opgegeven beschikbaarheid, als
scheidsrechter, lijnrechter, SRBB en jurylid **
Actief zijn als:
- lid van een commissie van de internationale bond (CEV/FIVB)
- lid van een nationale taakgroep
- lid van een regionale taakgroep
- lid klankbordgroep
- scheidsrechterscoach in een seizoen
- arbitrage leercoach van de Volleybalacademie
- arbitrage PvB beoordelaar van de Volleybalacademie
- begeleider Masterclass, minimaal 2 dagen per seizoen
- het als expert verzorgen van een workshop in opdracht van de
taakgroep Deskundigheidsbevordering of Volleybalacademie
Een publicatie over arbitrage in een landelijk orgaan
Het bijwonen als verenigingsexpert van de workshop “Hoe verzorg ik een
vaardigheidstraining niveau 2”
Als verenigingsexpert het geven van “Vaardigheidstraining niveau 2”
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max. aantal keer op
te voeren
1 keer per seizoen
eigen aanwijsgroep
onbeperkt

welk bewijs
geen (aanwezig bij Nevobo)
geen (aanwezig bij Nevobo)
geen (aanwezig bij Nevobo)

aantal
punten
6
3
1 punt per uur

1 functie per seizoen

geen (aanwezig bij Nevobo)

8

2 functies per seizoen

geen (aanwezig bij Nevobo)

4 per functie

2 per seizoen
1 keer per
licentieperiode
onbeperkt

kopie artikel
via presentielijst Volleybalacademie
via presentielijst Volleybalacademie

2 per artikel
3

3

1

** Wanneer door onvoorziene omstandigheden tijdens het seizoen blijkt dat niet kan worden voldaan aan de opgegeven beschikbaarheid, kan een verzoek om
dispensatie voor deze licentiepunten worden ingediend bij de coördinator Arbitrage op het hoofdkantoor (arbitrage@nevobo.nl)
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