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Informatiefolder 
Pilot Volleyscheidsrechter-3 (VS3) 

 
 
 

 

De opleiding VS3 van de VolleybalACADEMIE leidt op tot volleybalscheidsrechter-3. 

De scheidsrechter-3 leidt wedstrijden vanaf promotieklasse t/m 3de divisie. In de opleiding leer je 

onder andere om goed samen te werken met diverse betrokkenen en een consequente technische 

lijn te hanteren bij het leiden van wedstrijden. 

 

MODERNE OPLEIDINGSSTRUCTUUR 

Alle Nevobo-opleidingen zijn gebundeld in de 

VolleybalACADEMIE. Het uitgangspunt van de 

opleidingsstructuur is het bieden van een 

hoge kwaliteit voor 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. Ervaringen uit de praktijk 

worden meegenomen naar de 

bijeenkomsten, waar hier op ingegaan en op 

verder gebouwd wordt. 

 

Het studiemateriaal zal voorafgaand aan de 

start per email worden toegestuurd. Ook zal 

het studiemateriaal beschikbaar worden 

gesteld via onze site www.nevobo.nl.  Je dient 

dit zelf uit te printen.  

 

NIVEAU 

Tijdens de opleiding VS3 word je bekwaam 

om als scheidsrechter wedstrijden te leiden 

t/m derde divisie. 

 

PRAKTIJK 

De VS3 kent een persoonlijk leertraject. Dit 

betekent dat je een eigen leercoach 

toegewezen gaat krijgen, met wie je een 

leercoachgesprek gaat voeren. Uitgangspunt 

van dit gesprek is de door jou vooraf 

gemaakte spelregeltoets en intakescan. In dit 

leercoachgesprek wordt bekeken wat jij nog 

nodig hebt om een goede scheidsrechter te 

worden op promotieklasse en/of 3de divisie. 

Om je kennis te vergroten bieden wij 5 

bijeenkomsten, 2 webinars , een 

opstellingenspel en opdrachten aan. In het 

leercoachgesprek zal besproken worden 

welke workshops je gaat volgen en welke 

opdrachten je gaat maken. Dat is voor elke 

cursist verschillend, afhankelijk voor je 

voorkennis en niveau. 

 

Ten behoeve van je opleiding ga je mogelijk 

een aantal praktijkopdrachten uitvoeren. 

Deze opdrachten vormen de kern van de 

opleiding en bereiden je voor op de 

uiteindelijke afronding van de opleiding. Het 

is verplicht om je te laten begeleiden door 

een praktijkbegeleider. Deze 

praktijkbegeleider, bij voorkeur een 

gekwalificeerde scheidsrechter binnen jouw 

vereniging of regio, zul eerst je zelf moeten 

zoeken. Aan de praktijkbegeleider kun je 

vragen of hij/zij bereid is om jou tijdens de 

opleidingsperiode bij te staan. Mocht je 

niemand kunnen vinden dan kun je bij het 

regiokantoor vragen of ze iemand voor je 

kunnen zoeken. 

 

Je fluit tijdens je opleiding het aantal 

wedstrijden wat je met je leercoach hebt 

afgesproken (dit kunnen er 6 zijn, maar ook 

minder), alvorens je PvB af te leggen. In deze 

wedstrijden kun je je opdrachten uitvoeren, 
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bij voorkeur samen met je praktijkbegeleider. 

Wanneer deze tijdens een wedstrijd niet 

beschikbaar is, kun je deze ook fluiten met 

een buddy. Een buddy is een mede-cursist 

van de VS3. Samen leren en elkaar feedback 

geven is hierbij belangrijk. De 

praktijkbegeleider wordt door de cursist 

d.m.v. het verstrekken van 

informatiemateriaal voorbereid op zijn/haar 

taak. 

 

BIJEENKOMSTEN 

Ter ondersteuning van de opdrachten worden 

5 inhoudelijke bijeenkomsten, 2 webinars 

georganiseerd en een spel ontwikkeld. 

Daarnaast is er een verplichte praktijkdag, 

welke we bij de voorrondes NOJK in januari 

organiseren. Stroom je later in, dan wordt er 

gezocht naar een alternatieve datum. 

 

Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten 

aan de orde komen: 

- Samenwerken 1ste en 2de scheidsrechter 

- Reageren op incorrect gedrag, kaartgebruik 

- Vasthouden van een technische lijn 

- Intervisie 

- Netsituaties 

 

Naast de bijeenkomsten besteed je ook nog 

een aantal uren aan het bestuderen van 

studiemateriaal. Dit alles om de 

praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te 

voeren. 

 

AFSLUITING 

Om de opleiding af te ronden moet je een 

Proeve van Bekwaamheid (PvB), met goed 

resultaat afleggen. Voor de opleiding VS3 

bestaat de PvB uit het leiden van een 

wedstrijd op het niveau waarvoor de VS3 

opleidt.  

 

De PvB kan na overleg met de leercoach op 

elk moment binnen het seizoen worden 

aangevraagd, wanneer je aan je opdrachten 

hebt voldaan. Voorafgaand aan de PvB zul je 

eerst een spelregeltest met goed gevolg 

moeten afleggen. 

 

Een Nevobo gekwalificeerde PvB beoordelaar 

zal de PvB afnemen. Na het behalen van de 

PvB ontvang je het diploma en de licentie VS3. 

Wanneer de PvB niet behaald wordt, kan 

binnen 3 maanden een aanvraag voor 

herkansing gedaan worden. Je blijft dan 

ingeschreven staan als deelnemer aan de VS3. 

 

OPLEIDINGSDUUR EN OPLEIDINGSKOSTEN 

De bijeenkomsten worden 2x per seizoen 

gepland. De opleidingsduur van de VS3 is 

verder afhankelijk van je eigen tempo. Wel 

geldt dat de Proeve van Bekwaamheid binnen 

18 maanden na inschrijving als cursist moet 

zijn aangevraagd en afgelegd. Je wordt als 

‘scheidsrechter in opleiding R3’ geregistreerd 

voor de periode van 18 maanden. Deze 

vervalt daarna automatisch, tenzij je binnen 

deze termijn je Proeve van Bekwaamheid 

aflegt. Dan wordt deze registratie omgezet in 

een code R2 of R1, afhankelijk van het niveau 

waarop je de PvB aflegt. 

 

De opleiding wordt betaald vanuit de 

teamgelden en vanuit dit oogpunt wordt er 

geen geldelijke bijdrage van deelnemers 

verwacht. Wanneer je echter zonder geldige 

reden (bijv. overmacht door ziekte) stopt met 
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de cursus, dient jouw vereniging een deel van 

de cursuskosten terug te betalen (€ 130,00).  

 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

• Deelnemers dienen lid te zijn van de 

Nederlandse Volleybal Bond. 

• De deelnemer dient als aspirant 

scheidsrechter actief te zijn in de 

promotieklasse of de derde divisie vanaf het 

moment dat de opleiding start (eigen 

verantwoordelijkheid dit te regelen). Let op: 

Het is geen voorwaarde in het bezit te zijn van 

een diploma VS2 of vaardigheidstraining. 

 

Geadviseerd wordt ervaring opgedaan te 

hebben als scheidsrechter of anderszins in 

relatie tot het scheidsrechtervak, bijvoorbeeld 

als speler. Met de startscan wordt je 

startniveau bepaald en je leerroute 

afgestemd. 

 

Mocht je op basis van de startscan afgeraden 

worden de opleiding te volgen omdat dit te 

hoog gegrepen is, dan wordt de 

regiocommissie arbitrage die 

verantwoordelijk is voor je indeling als 

aspirant scheidsrechter, hierover 

geïnformeerd. Dit kan ertoe leiden dat je niet 

als aspirant scheidsrechter op promotieklasse 

of derde divisie niveau kunt fluiten en je de 

VS3 opleiding dus niet kunt volgen. 

 

Let op: Als jij je inschrijft als deelnemer 

verwachten wij dat je je houdt aan alle 

afspraken die zijn vastgelegd in het 

leercontract. Doe je dat niet dan zal je 

worden uitgeschreven en zal jouw vereniging 

een deel van de kosten van de cursus aan de 

Nevobo terug betalen in de vorm van een 

sanctie (€ 130,00). 

 

HOE WORD JE DEELNEMER? 

Meld je aan via de volgende link:  

https://www.nevobo.nl/official/opleidingen-

bijscholingen/opleiding-tot-official/  

MEER INFORMATIE 

Meer informatie over deze opleiding is te 

verkrijgen bij Hannie Konings: 

volleybalacademie@nevobo.nl /  

030 30307711 of de regiokantoren: 

 

Noord:  arbitrage.noord@nevobo.nl / 0513 656969 

Oost: arbitrage.oost@nevobo.nl  / 055 3031450 

West:  arbitrage.west@nevobo.nl  / 030 3077732 

Zuid:  arbitrage.zuid@nevobo.nl   / 040 2381043 
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