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Licentiesysteem nationale officials 
1 september 2020 - 31 augustus 2024 
 

Voorwoord 
Meer en meer zijn wij onderdeel van een sport waarbij de klantvriendelijkheid geborgd en 

gerespecteerd wordt. De teams hebben het recht op goede scheidsrechters. 

 

Om flexibeler te kunnen zijn met betrekking tot herintreding en officials die door omstandigheden de 

licentiepunten niet hebben kunnen halen, heeft de Nederlandse Volleybalbond gekozen voor een 

systeem waarbij er punten zijn toegekend aan activiteiten. 

 

Dit heeft als voordeel dat er geen verplichte bijeenkomsten zijn voor bijscholing maar dat iedereen 

zelf mag bekijken welke activiteiten voor jou relevant zijn om bij te wonen. 

Ook is vooral gekeken naar activiteiten die dicht bij het arbitreren liggen. 

 

In dit licentiesysteem staan de criteria waarmee een official moet voldoen om na 4 jaar tijd een 

nieuwe licentie om te fluiten te verkrijgen. 

 

We zien graag dat scheidsrechters zich naast het uitvoeren van hun functie blijven ontwikkelen, om 

zich in de sport en het spel te blijven verdiepen en nieuwe ontwikkelingen adequaat te kunnen 

toepassen. Door uit te gaan van het principe een leven lang leren, is het noodzakelijk ook hier een 

licentiesysteem voor te ontwikkelen. 

 

Het licentiesysteem is ontwikkeld om analoog aan bepaalde beroepsgroepen, een permanente 

educatie van officials te waarborgen, welke voldoende is om op niveau te kunnen presteren of te 

verbeteren. 

 

Daar waar “hij”, “hem” of “zijn” staat worden ook alle andere genders bedoeld. 

 

 

 

 

 

september 2020 

Beleidsteam Arbitrage en Werkgroep Arbitrage 

 

  



  

Licentiesysteem nationale officials | versie juli 2021 2 

Procedure 
De regeling geldt voor alle officials die een functie vervullen bij wedstrijden in de nationale 

competitie te weten: scheidsrechters, lijnrechters, (technisch) juryleden en 

scheidsrechterbegeleiders-/beoordelaars. Dit is voor alle drie de disciplines (Zaalvolleybal Zitvolleybal 

en Beachvolleybal). 

 

Als official kun je in het bezit zijn van verschillende licenties; per discipline en per functie. Een official 

moet voldoen aan een aantal eisen gedurende 4 jaar om een licentie te kunnen verlengen. 

 

De activiteiten die al vermeld zijn (eventueel compensatie punten opleveren) kun je terugvinden in 

de onderstaande lijst. 

Staat een activiteit waarvan jij denkt dat het licentiepunten zou moeten opleveren hier niet bij? Dan 

kun je deze indienen bij de accreditatiecommissie en zal er beoordeeld worden of dit in aanmerking 

komt voor licentiepunten. 

Klik hier voor het formulier als je dit als individu een activiteit wilt laten beoordelen. Klik hier als je als 

organisator een activiteit wilt laten beoordelen. 

 

De licenties staan vermeld op mijn.nevobo. Een 2e licentie wordt qua geldigheidsperiode altijd 

gelijkgeschakeld met de 1e, zodat bij verlenging alle licenties verlengd worden. 

Voor de extra licentie is het nodig om te voldoen aan de daarbij behorende kwalificaties. (voorheen 

punten). 

 

De regeling is aangepast per 1 september 2020. Dit houdt in dat een official aan een nieuwe periode 

van 4 jaar begint, om te voldoen aan de eisen die bij de licentie behoren. 

De licentie is de borg voor de toelating aan het toelatingsbeleid per officialgroep. 

 

Deze licentie is 4 jaar geldig tot 31 augustus 2024. Wanneer je één jaar later instroomt of een jaar 

een sabbatical hebt dient alsnog te worden voldaan aan 100% van de criteria. 

Wanneer je halverwege de duur van dit licentiebeleid instroomt, moet voldaan worden aan 50% van 

het licentiebeleid. 

Wanneer je na drie jaar instroomt, moet voldaan worden aan 25% van het licentiebeleid. 

 

Het beleid kent de volgende elementen, waarbij punten worden verdiend indien wordt voldaan aan 

de vereisten. 

 

Wat willen we bereiken: 

• Dat een official –analoog aan bepaalde beroepsgroepen- zijn licentie behoudt om actief te 

mogen zijn in de nationale competitie. 

• Dat een official middels bijscholing en nascholing voldoet aan de eisen om na 4 jaar wederom 

zijn licentie te verkrijgen om voor een periode van 4 jaar actief te zijn. 

http://fd7.formdesk.com/NeVoBo/aanvraagformulier_toekenning_licentiepunten
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Aanvraagformulier_toekenning_licentiepunten_organisatie
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• Dat het transparant wordt in uurbesteding als er workshops gegeven wordt, waarmee punten 

verdiend kunnen worden, zodat eventuele andere activiteiten dan hieronder vermeld, 

getoetst kunnen worden door de accreditatiecommissie arbitrage, en hier de nodige punten 

aan toegekend kunnen worden. 

 

 

Criteria 
 

Nationale official 

Elke nationaal official in de drie disciplines (scheidsrechter, lijnrechter (NTO), jurylid, SRBB) behoudt 

zijn licentie als hij de afgelopen 4 jaar: 

1. Minstens 2 startbijeenkomsten / doelgroepbijeenkomsten heeft bijgewoond 

2. Minstens 2 jaar volledig beschikbaar is geweest voor zijn functie met goedkeuring en 

toestemming van de groepscoördinator 

3. Minstens 2 workshops (van minimaal 3 uur per workshop) heeft gevolgd. 

Uitzondering voor NTO: minstens 1 workshop (van minimaal 3 uur). 

 

Extra voor groep SRs t/m Eredivisie 

Elke scheidsrechter uit de groep SRs t/m Eredivisie dient in ieder geval eens in de 4 jaar de  

workshop “E-score en juryberaad” van de Volleybalacademie te hebben gevolgd. 

De workshops benoemd onder Criteria Punt 3 kunnen als zodanig gelden. 

 

Extra voor juryleden 

Elk jurylid dient in ieder geval eens in de 4 jaar de workshop “E-score en juryberaad” en een  

workshop “Beoordelen en begeleiden” van de Volleybalacademie te hebben gevolgd. 

De workshops benoemd onder Criteria Punt 3 kunnen als zodanig gelden. 

 

Extra voor SRBG / SRBO / Scheidsrechterscoach 

Elke SRBG / SRBO / Scheidsrechterscoach dient in ieder geval eens in de 4 jaar een workshop  

“Beoordelen en begeleiden” van de Volleybalacademie te hebben gevolgd. 

De workshops benoemd onder Criteria Punt 3 kunnen als zodanig gelden. 

 

Extra voor NTO 

Elke NTO dient in ieder geval eens in de 4 jaar een opfrisworkshop “Lijnrechter” te hebben  

gevolgd. 

De workshops benoemd onder Criteria Punt 3 kunnen als zodanig gelden. 
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Meerdere functies 

Officials die meer dan één functie uitoefenen dienen zich te realiseren dat dit per functie  

geldt. Het bijwonen van een bijeenkomst kan slechts gelden voor invulling van één  

functie/discipline, behalve als deze bijeenkomst beide aspecten van de verschillende functies  

als onderdeel heeft. 

Bij het uitoefenen van meer dan twee functies, dienen voor de overige functies, naast je  

“hoofdfunctie”, 50% van voornoemde criteria ingevulde te worden. 

 

Compensatie punten 
Het is mogelijk compenserende punten te krijgen. Hiervoor geldt dat dit maximaal 2 keer per 

licentieperiode van 4 jaar mag worden opgevoerd. 

 

De activiteiten hieronder kunnen ter compensatie gelden voor workshops of start-/doelgroep-

bijeenkomsten. Hierbij geldt: 

Een workshop van 3 uur is 4 punten waard. 

Een start-/doelgroepbijeenkomst is 8 punten waard. 

 

Functies, per seizoen: 

Lid van een Commissie van de Internationale Bond (CEV/FIVB) 4 punten 

Lid van een nationale taakgroep/werkgroep 4 punten 

Lid van een regionale taakgroep 4 punten 

 

Andere kennisvergaring, per seizoen: 

Voor een activiteit, ter beoordeling van de accreditatie commissie 

waarbij geen verloning (buiten reiskosten) tegenover staat 4 punten 

 

Voor bovengenoemde activiteiten (Functies en Andere kennisvergadering) kunnen in de 

licentieperiode van 4 jaar maximaal 8 punten worden behaald. 

Workshops en start-/doelgroepbijeenkomsten gelden niet onderling ter compensatie. 

 

Overig 

Publicatie over arbitrage in een landelijk orgaan (maximaal 2 artikelen in 4 jaar) 2 punten 

 

 

 

 

september 2020 

Beleidsteam- en Werkgroep Arbitrage 


