Informatiefolder vaardigheidstrainingen V4
Via de vaardigheidstraining V4 leiden verenigingsexperts scheidsrechters op voor wedstrijden vanaf
de 2e klasse t/m 1ste klasse van de regio en Topklasse A- en B-jeugd. In de training leren
scheidsrechters om wedstrijden te begeleiden, welke invloed hun gedrag en houding heeft op het
spel en hoe ze spelplezier kunnen bevorderen. Vanaf seizoen 2019-2020 geldt dat iedereen die wil
fluiten in de 1ste of 2de klasse over een geldige V4 (Vaardigheidststraining) licentie dient te
beschikken!
TRAININGEN
In de Vaardigheidstraining staat niet de
beoordeling maar de training van de
scheidsrechter centraal. De training wordt
gegeven door een opgeleide
verenigingsexpert die de scheidsrechters in
een nagebootste praktijksituatie tips en
ondersteuning biedt. De vaardigheidstraining
wordt aangepast aan het niveau van de
scheidsrechters en vind plaats in de eigen
vereniging.

scheiding is tussen vragen over spelregels en
uitleg daarvan en de Vaardigheidstraining,
waarbij het gaat over de competenties en
gedrag van de scheidsrechter.
INHOUD & DUUR
De opleiding bestaat uit een aantal
werkvormen welke door de aspirantscheidsrechters in de praktijk wordt
uitgevoerd. Een voorbeeld is dat de
scheidsrechter een stukje van een wedstrijd
begeleidt en in bepaalde situaties terugkijkt
op zijn of haar gedrag. Dit gebeurt in
groepsverband zodat men van en met elkaar
kan leren. Een Vaardigheidstraining duurt
ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

Er wordt niet afgerond met een PvB, maar
iedereen die de vaardigheidstraining gevolgd
heeft en de spelregeltoets heeft behaald op
Volleybalmasterz.nl (vooraf) mag in de 2e en
1e klasse worden aangewezen. Deze
aanwijzing gebeurt door de
scheidsrechtercoördinator, die hierbij
rekening houdt met de wensen van de
scheidsrechter.

DE VERENIGING BEGELEIDT
Mogelijk is voor (een aantal) deelnemers
begeleiding noodzakelijk voordat ze
daadwerkelijk gaan fluiten op dit niveau. De
vorm van begeleiding kan door de vereniging
zelf worden bepaald, met hulp van de
ondersteunende handleiding. De vereniging
kan hierbij zelf deskundigen inzetten om de
scheidsrechter te begeleiden.

De Nevobo verzorgt per regio opleidingen
voor personen binnen de vereniging die de rol
van verenigingsexpert op zich willen nemen.
SPELREGELS
Het is zeer te adviseren om vooraf of na de
vaardigheidstraining een spelregelcafé te
organiseren. Dit zodat er een duidelijke

BEGELEIDING DOOR DE NEVOBO
Daarnaast kan de vereniging begeleiding
inkopen bij de Nevobo. Deze begeleiding kan
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bestaan uit een Expert die de training komt
geven of bijvoorbeeld een leercoach die de
scheidsrechters gaat begeleiden. Het
organiseren van de workshops kan ook samen
met verenigingen in de omgeving.

AANTAL DEELNEMERS
Het aantal deelnemers aan de
vaardigheidstraining is maximaal 14. Dit om
de effectiviteit van het leren van de
scheidsrechters optimaal te houden.
Wanneer er meer dan 14 deelnemers zijn
adviseren wij de groep te verdelen over 2 of
meer Vaardigheidstrainingen.

Het inzetten van een Expert kost € 150,00 per
dagdeel. Daarbij draagt de vereniging zelf zorg
voor de accommodatie. Het
aanvraagformulier hiervoor is te vinden op de
site bij de downloads.

TOELATINGSEISEN
- Deelnemers zijn lid van de Nevobo.
- Er is geen onder- of bovengrens aan
de leeftijd van de deelnemers.
- In het bezit zijn van de V6 licentie
d.m.v. spelregeltoets Volleybalmasterz
vooraf is verplicht.
MEER INFORMATIE
Meer informatie over de vaardigheidstraining
vind je op de website: www.nevobo.nl.

OPLEIDING Verenigingsexpert
De opleiding voor de verenigingsexpert wordt
per regio door de Volleybalacademie
georganiseerd. Zie de informatiefolder
hierover op www.nevobo.nl.
AFRONDING
De scheidsrechtercoördinator zorgt ervoor
dat de deelnemers en de training correct
worden geregistreerd op nevobo.nl. Hiervoor
is een instructie beschikbaar. Deze vind je op
www.nevobo.nl

Of neem contact op via
volleybalacademie@nevobo.nl

KOSTEN
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen
van de Vaardigheidstraining. De kosten die de
vereniging maakt zijn de zaalhuur, het
inhuren van de verenigingsexpert en
eventuele koffie en thee.
De Nevobo adviseert verenigingen een
meerjarenplan te maken waarin kleinere
groepen tegelijk (max. 14) worden opgeleid,
zodat de workshops en benodigde
begeleiding goed te organiseren zijn.
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