
 

 

Informatiefolder Beachvolleybal Scheidsrechter  
 
De opleiding beachvolleybal Scheidsrechters leidt scheidsrechters op om in het beachvolleybal 
actief te zijn. Je kunt uitstromen op niveau 3 of niveau 4 (afhankelijk van je al behaalde 
diploma’s en competentieniveau). 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. 
 
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 scheidsrechters praktijk zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk 
worden meegenomen naar de bijeenkomsten, waar hier op ingegaan en op verder gebouwd 
wordt. 
 
Alle informatie, materialen, opdrachten en PvB-beschrijvingen kun je vinden op de website 
bij de downloads. Hier staan alle materialen verzameld onder de informatie over de BVS 
opleidingen.  
 
Niveau 
Tijdens de opleiding tot beachvolleybal scheidsrechter word je bekwaam om als 
scheidsrechter wedstrijden te leiden t/m eredivisie beachvolleybal. Je zult tijdens je opleiding 
en na het behalen van je diploma starten in de Topdivisie Dames en dmv begeleiding en 
beoordeling mogelijk doorstromen naar de eredivisie. 
 
Praktijk 
Je fluit tijdens je opleiding wedstrijden in de Topdivisie Dames als kandidaat-scheidsrechter. 
Ten behoeve van je opleiding moet je een aantal praktijkopdrachten uitvoeren. Deze 
opdrachten vormen de kern van de opleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke 
afronding van de opleiding. Een aan jou gekoppelde praktijkbegeleider, een ervaren 
scheidsrechter, zal jou hierbij begeleiden. Van de praktijkbegeleider wordt verwacht dat hij 
bereid is om jou tijdens de opleidingsperiode bij te staan en samen met jou wedstrijden te 
fluiten. Dit zijn de wedstrijden waarin je je opdrachten kunt uitvoeren. Je praktijkbegeleider 
wordt per toernooi toegewezen. 
 
Tijdens de opleiding word je begeleid door een mentor, de leercoach genoemd. Dit is een 
ervaren (voormalig) nationaal scheidsrechter. Samen met je leercoach kijk je via een zelfscan 
naar de bekwaamheden (competenties) die je al of niet bezit en bepaal je je persoonlijke 
leerroute. Jouw leerroute bestaat uit die opdrachten die voor jou relevant zijn. De leercoach 
begeleidt jou tijdens jouw leerroute en kan je daarin van veel adviezen voorzien. Zo kan de 
leercoach bijvoorbeeld feedback geven op de uitgevoerde en uitgewerkte opdrachten. 
 

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


 

 

 
 
Bijeenkomsten 
Ter ondersteuning van de opdrachten worden 3 dagen (in weekendvorm) gevolgd  bij 
Topdivisieteams tijdens beachvolleybaltoernooien. Het eerste weekend bestaat uit 2 dagen 
waarbij je de 1ste dag theorie volgt en daarna als officials wordt ingezet tijdens het toernooi 
(zaterdag en zondag). Daarna volgt nog een verplichte cursusdag tijdens een 
beachvolleybaltoernooi in een weekend, waarbij je je PvB gaat afleggen. 
 
Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan de orde komen: 
- Hoe ziet de opleiding tot beachvolleybal scheidsrechter eruit? 
- Beachvolleybalspelregels, -protocollen en de toepassing daarvan 
- Gedragsregels gericht op beachvolleybalcontext 
 
Daarnaast besteed je ook nog een aantal uren aan het bestuderen van studiemateriaal. Dit 
alles om de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. 
 
Afronding 
Om de opleiding af te ronden moet je een Proeve van Bekwaamheid (PvB), met goed 
resultaat afleggen. Voor de opleiding tot beachvolleybal scheidsrechter bestaat de PvB uit het 
leiden van een wedstrijd op het niveau waarvoor de leercoach het advies geeft of een 
eindgesprek wanneer je al eerder een diploma hebt behaald op hetzelfde niveau. Dit moet bij 
voorkeur tijdens het eerste toernooi worden afgelegd. 
 
Tijdens de 3de dag wordt je PvB afgenomen. Een Nevobo gekwalificeerde PvB beoordelaar zal 
de PvB afnemen. Wanneer het nodig is, kan er nog een 4de praktijkdag gevolgd worden. 
 
Na het behalen van de PvB ontvang je het diploma en de licentie. Wanneer de PvB niet 
behaald wordt, is er  recht op één herkansing.  
 
Opleidingsduur en opleidingskosten 
De opleidingsduur bestaat uit 3 dagen, georganiseerd in weekenden. Dag 1 omvat theorie en 
praktijk, de overige 2 dagen zijn volledige praktijkdagen waarbij je als official wordt ingezet. 
De kosten voor de opleiding zijn voor rekening van de Nevobo. 
Je ontvangt voor de opleidingsweekenden voordat je je PvB of eindgesprek hebt gehad 
reiskosten- en/of overnachtingsvergoeding en een lunch . De dag nadat je PvB is afgelegd 
ontvang je de reguliere scheidsrechters vergoeding. 
 
Toelatingsvoorwaarden 
• Deelnemers dienen lid te zijn van de Nederlandse Volleybalbond. 
• Deelnemers dienen ervaring te hebben als scheidsrechter dan wel als beachvolleybalspeler. 
In het geval van beachvolleybalspeler minimaal 2e divisie beachvolleybal. 



 

 

• De Werkgroep Arbitrage Beach maakt de selectie wie er deel mogen nemen aan de 
opleiding, aangezien zij de opleidingskosten voor hun rekening nemen. Hierbij zullen eisen 
gesteld worden aan beschikbaarheid. 
• De deelnemer dient als aspirant scheidsrechter actief te zijn in de Topdivisie beachvolleybal 
vanaf het moment dat de opleiding start. 
• Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. 
 
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 Werkgroep Arbitrage Beach die verantwoordelijk is voor je indeling als aspirant 
scheidsrechter, hierover geïnformeerd. Dit kan ertoe leiden dat je niet als aspirant 
scheidsrechter in de Topdivisie beachvolleybal kunt fluiten en je de opleiding dus niet kunt 
volgen.  
 
Hoe word je deelnemer?  
De BVS wordt, indien er vraag naar is,  jaarlijks georganiseerd. Wanneer je  interesse hebt, 
kun je een mail sturen naar volleybalacademie@nevobo.nl. Je ontvangt dan informatie over 
de mogelijkheden. 
 
Meer informatie?  
Aanmelden kan via de Volleybalacademie. 
 
Meer informatie over deze opleiding is te verkrijgen bij de VolleybalACADEMIE. 
Telefoonnummer: 030 – 3077711 
Email: volleybalacademie@nevobo.nl 
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