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Word scheidsrechterbegeleider! 
 

Wat doet een begeleider? 

Als begeleider help je officials zich te ontwikkelen in het leiden van een wedstrijd. Dit doe je 

door voorafgaand aan een wedstrijd de leerdoelen van de official te bespreken en na de 

wedstrijd deze in een goed reflectiegesprek aan te orde te laten komen. Het uiteindelijke 

doel van jouw gesprek is om de official stappen te laten maken, waardoor het spelplezier 

voor zowel de official als voor de betrokken teams verhoogd zal worden. Scheidsrechters zijn 

voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en op basis van de 

behoefte van de scheidsrechter krijgt deze meer of minder begeleiding. De begeleider wordt 

aangewezen vanuit de Nevobo om zo een perfecte match te creëren tussen de geboden 

begeleiding en de ontwikkelwensen van de scheidsrechter. Het verslag van het 

reflectiegesprek wordt vastgelegd door de begeleider in het Arbitrage Informatie Systeem*. 

 

Wat krijg je als begeleider? 
- Een aantal workshops (kosteloos) om officials op een eenduidige manier volgens 

dezelfde stappen te begeleiden.  
- Werken in een team met verschillende andere begeleiders en vrijwilligers. 
- Een vergoeding voor het begeleiden van een official tijdens een wedstrijd. 
- Reiskostenvergoeding om vanuit huis naar de wedstrijd te reizen en terug. 
- In eerste instantie zul je worden ingezet in de 3e divisie en promotieklasse. We 

proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de reisafstanden. 
- Het is ook mogelijk om in je eigen speelzaal (van de vereniging) als begeleider actief te 

zijn. Hiervoor dient minimaal één team actief te zijn op 3e divisie- of 
promotieklasseniveau.  

 
Naar wie zijn wij op zoek? 

- Mensen die het een uitdaging vinden om via een goed gesprek een scheidsrechter tot 
inzichten te laten komen, waardoor deze zichzelf ontwikkelt. Hiervoor hoef je zeker 
zelf niet per se scheidsrechter te zijn geweest. 

- Begeleiders die al actief zijn binnen de vereniging en daar verenigingsscheidsrechters 
opleiden/begeleiden. 

- Scheidsrechters die actief zijn en denken ook mensen te kunnen begeleiden. 
- Trainer/coaches van teams die vaardigheden hebben om officials te begeleiden. 
- Mensen die beroepsmatig bezig zijn met begeleiding/coaching. 

 
Heb je interesse, meld je dan aan per email naar: arbitrage@nevobo.nl. 
 
‘* Binnen het Arbitrage Informatie Systeem (AIS) worden na iedere wedstrijd (Eredivisie t/m promotieklasse en zitvolleybal Ere- en 1e divisie) 
alle evaluatieformulieren over officials opgeslagen. Na iedere wedstrijd (van Eredivisie t/m Promotieklasse en Zitvolleybal Ere- en 1e divisie) 
worden via AIS evaluatieformulieren beschikbaar gesteld voor teams, officials zelf en de scheidsrechterbeoordelaar / begeleider. 
Scheidsrechters kunnen via AIS ook feedback geven over de begeleiding door de begeleider.  
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Deze 360-graden feedback levert veel waardevolle informatie op voor de scheidsrechters,  begeleiders en beoordelaars van officials.  
Kijk voor meer informatie op: Nevobo | Arbitrage Informatie Systeem (AIS) 

https://www.nevobo.nl/official/begeleiding-beoordeling/arbitrage-informatie-systeem-ais/
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