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INFORMATIEFOLDER VOLLEYBALSCHEIDSRECHTER 4 

 

De opleiding VS4 van de VolleybalACADEMIE leidt op tot Volleybalscheidsrechter-4. 

De scheidsrechter-4 leidt wedstrijden in de 1e en 2e divisie. In de opleiding leer je om te gaan met 

verschillende randverschijnselen die op het genoemde niveau (kunnen) plaatsvinden. De opleiding 

besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan communicatie en weerbaarheid 

 

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. 

 

Alle informatie, materialen, opdrachten en 

PvB-beschijvingen kun je vinden op de 

website (Nevobo | Opleiding tot official). 

Hier staan alle materialen verzameld onder de 

informatie over de VS4.  

 

NIVEAU 

Tijdens de opleiding VS 4 word je bekwaam 

om als scheidsrechter wedstrijden te leiden 

en te fluiten in de eerste en tweede divisie. 

 

PRAKTIJK 

Je fluit tijdens je opleiding wedstrijden in de 

2e divisie 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 minimaal 4 

wedstrijden te fluiten. Dit zijn de wedstrijden 

waarin je je opdrachten kunt uitvoeren.  

 

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 je 

tijdens jouw leerroute en kan je daarin van 

veel adviezen voorzien. Zo kan de leercoach 

bijvoorbeeld feedback geven op de 

uitgevoerde en uitgewerkte opdrachten. 

 

BIJEENKOMSTEN 

Om je in staat te stellen de benodigde kennis 

en vaardigheden op te doen die nodig zijn om 

https://www.nevobo.nl/official/opleidingen-bijscholingen/opleiding-tot-official/
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de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te 

voeren, organiseren we een aantal 

workshops.  

 

Voor de opdrachten in de opleiding VS4 

worden 6 verschillende workshops en 2 

intervisiebijeenkomsten aangeboden. De 

workshops worden verzorgd door diverse 

deskundigen, experts genoemd. 

 

Onderwerpen van de workshops zijn: 

- Het wedstrijdprotocol 

- De wedstrijdvoorbereiding 

- Takenpakket officials 

- Weerbaarheid en Leiderschap 

- Communiceren en Begeleiden 

- Basistechnieken volleybal 

 

Daarnaast kent de VS4 een praktijkdag, welke 

wordt georganiseerd tijdens de halve finales 

van het NOJK. Tijdens deze dag fluiten jullie 

een aantal wedstrijden onder begeleiding van 

de leercoaches. Naast de workshops en 

praktijkdag 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. De opleiding VS4 bestaat 

uit 1 PVB: 

- Het leiden van een wedstrijd 

Na het behalen van de PvB ontvang je het 

diploma en de licentie VS4. 

OPLEIDINGSDUUR EN OPLEIDINGSKOSTEN 

De workshops, praktijkdag  en 

intervisiebijeenkomsten zijn verdeeld over 10 

maanden. Maar je staat ingeschreven als 

deelnemer voor de periode van 1 jaar. Binnen 

dit jaar dien je je PvB af te leggen.  

De kosten voor de opleiding VS4 zijn, met 

uitzondering van jouw reiskosten, voor 

rekening van de Nevobo. 

 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

- Vrije inschrijving voor de VS3-scheidsrechter 

die over aantoonbaar voldoende niveau 

beschikt of is voorgedragen door de regio,  

- De deelnemer moet voldoende beschikbaar 

zijn (2 of 3 van de 4 zaterdagen) voor 

wedstrijden die aanvangen tussen 13.00 en 

19.00 uur in het hele land, 

- De Nevobo maakt de selectie wie er deel 

mogen nemen aan de opleiding, aangezien zij 

de opleidingskosten voor hun rekening 

nemen. 

 

HOE WORD JE DEELNEMER?  

De VS4 wordt 2x per jaar georganiseerd en 

start in mei en in november. Werving gebeurt 

jaarlijks vanaf februari, maar je kunt je ook 

later in het seizoen hiervoor inschrijven.  

Wanneer je  interesse hebt, kun je een mail 

sturen naar volleybalacademie@nevobo.nl. Je 

ontvangt dan informatie over de 

mogelijkheden. 

 

MEER INFORMATIE 

Meer informatie over deze opleiding is te 

verkrijgen bij de VolleybalACADEMIE:  

mailto:volleybalacademie@nevobo.nl
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Telefoonnummer: 030-3077711 

Email: volleybalacademie@nevobo.nl 

mailto:volleybalacademie@nevobo.nl

