Informatiefolder Module 2de scheidsrechter
De Module 2de scheidsrechter is gericht op verenigingsscheidsrechters die alleen als 2de
scheidsrechter willen gaan fluiten in de promotieklasse of op 3de divisie óf voor scheidsrechters die
daar al actief in zijn, maar graag een verdiepende module willen volgen.
INHOUD & DUUR
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
➢ Wat doet een 2de scheidsrechter anders
dan de eerste.
➢ Hoe ben je van toegevoegde waarde in
het veld.
➢ Welke taken en tekens zijn er.
➢ Hoe ga je om met een 1ste scheidsrechter
die moeite heeft met samenwerken.
Deze module duurt 3 uur.

AFRONDING
Na het volgen van de module mag de
scheidsrechter direct fluiten op
promotieklasse en 3de divisie en wordt
geregistreerd in sportlink met de code R2.2.
Let op: Voor de 2de scheidsrechter in de de 3de
divisie geldt een leveringsplicht, dus daar
dient de scheidsrechter ook nog aangemeld
te worden om mee te tellen voor de
leveringsplicht.
Voor promotieklasse heren geldt dit niet. De
vereniging dient hier wel zelf nog een 2de
scheidsrechter te leveren.

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.

KOSTEN
Aan het volgen van een door de Nevobo
georganiseerde module zijn geen kosten
verbonden.
Wanneer een vereniging deze module op
locatie organiseert en een opleider inhuurt bij
de Nevobo, bedragen de kosten € 150,00
voor 3 uur. De vereniging draagt zelf zorg
voor de accommodatie.
We bieden deze module ook online aan.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Het aanvraagformulier is te vinden bij de
downloads

AANBOD:
Deze 3 uur durende module wordt op 2
manieren aangeboden, online en op locatie:
• Vanuit de Nevobo zullen per seizoen een
aantal modules online aangeboden
worden. Je kunt je hiervoor als individuele
scheidsrechter aanmelden.
• Je kunt als vereniging deze module zelf
aanvragen. Dit kan zowel online
(kostenloos) als bij de vereniging op
locatie. Hierbij kunnen ook andere
verenigingen/scheidsrechters aansluiten.

AANTAL DEELNEMERS
Het aantal deelnemers aan de online module
is minimaal 5 en maximaal 12. Op locatie kan
hij doorgaan bij minimaal 8 en maximaal 20
deelnemers. Dit om de effectiviteit van het
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leren van de scheidsrechters optimaal te
houden.
TOELATINGSEISEN
- Deelnemers zijn lid van de Nevobo.
- Er is geen onder- of bovengrens aan
de leeftijd van de deelnemers.
- Deelnemers zijn in het bezit van
minimaal een VS2 diploma of
certificaat vaardigheidstraining 1ste/2de
klasse.
MEER INFORMATIE
Meer informatie over de module 2de
scheidsrechter vind je op de website:
opleidingen-bijscholingen/bijscholingenworkshops/
Aanvraag/inschrijfformulieren vind je bij de
downloads.
Of neem contact op via
volleybalacademie@nevobo.nl
030 30307711 / 06 82011629
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