Informatiefolder
Zitvolleybalscheidsrechter-3 (ZVS3)
De opleiding ZVS3 van de VolleybalACADEMIE leidt op tot Zitvolleybalscheidsrechter-3.
De zitvolleybalscheidsrechter-3 leidt wedstrijden op 1ste en 2de divisie zitvolleybal. De
opleiding is een aanvullende module op de opleiding Volleybalscheidsrechter-3. In de
opleiding leer je om te gaan met de specifieke context van zitvolleybal zoals bijvoorbeeld
spelregels en waarneming.
MODERNE OPLEIDINGSSTRUCTUUR
Alle Nevobo-opleidingen zijn gebundeld in de
VolleybalACADEMIE. Het uitgangspunt van de

BIJEENKOMSTEN

opleidingsstructuur is het bieden van een hoge

Om je in staat te stellen de benodigde kennis en

kwaliteit voor deelnemers door hun opleiding

vaardigheden op te doen die nodig zijn om de

individueel (op maat) en praktijkgericht in te richten.

praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren,

Dit houdt in dat een belangrijk deel van de opleiding in

organiseren we een opleidingsdag bij een

de eigen scheidsrechterspraktijk zal plaatsvinden.

georganiseerd zitvolleybaltoernooi. Deze bestaat uit

Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar

een workshop in de ochtend en een toernooi in de

de bijeenkomsten, waar hier op ingegaan en op verder

middag.

gebouwd wordt.
De workshop wordt verzorgd door een deskundige,
NIVEAU

expert genoemd.

Tijdens de opleiding ZVS3 word je bekwaam om als
scheidsrechter wedstrijden te leiden en te fluiten in de

Onderwerpen van de workshop zijn:

1ste en 2de divisie zitvolleybal. Deze opleiding wordt als

- Spelregels

aanvullende module op de VS3 opleiding

- Het wedstrijdprotocol

georganiseerd. Dit betekent dat je als deelnemer in

- Taken en verantwoordelijkheden van de 1e, 2e

het bezit dient te zijn van een VS3 diploma, dan wel

Scheidsrechter

bereid bent deel te nemen aan de VS3 als onderdeel

- Bewustwording algemene gedragsregels

van het leertraject ZVS3.
Naast de workshop en het toernooi besteed je ook nog
PRAKTIJK
Je fluit tijdens je opleiding toernooien op 1

een aantal uren aan het bestuderen van
ste

en/of 2

de

divisie als kandidaat-scheidsrechter. Ten behoeve van

studiemateriaal. Dit alles om de praktijkopdrachten zo
goed mogelijk uit te voeren.

je opleiding moet je een aantal praktijkopdrachten
uitvoeren. Deze opdrachten vormen de kern van de

AFSLUITING

opleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke

Om de opleiding af te ronden moet je een Proeve van

afronding van de opleiding. Een aan jou gekoppelde

Bekwaamheid (PvB), met goed resultaat afleggen. De

praktijkbegeleider, een ervaren scheidsrechter, zal jou

opleiding ZVS3 bestaat uit 1 PVB:

hierbij begeleiden. Van de praktijkbegeleider wordt

- Het leiden van een wedstrijd

verwacht dat hij bereid is om jou tijdens de

Of een eindgesprek wanneer je al eerder een diploma

opleidingsperiode bij te staan en samen met jou

hebt behaald op hetzelfde niveau (VS3 of BVS3). De

minimaal 4 wedstrijden te fluiten. Dit zijn de

PvB moet bij voorkeur tijdens de opleidingsdag

wedstrijden waarin je je opdrachten kunt uitvoeren.

worden afgelegd. Het eindgesprek vindt plaats aan het
einde van de opleidingsdag.

Tijdens de opleiding word je begeleid door een mentor,
de leercoach genoemd. Dit is een ervaren

Na het behalen van de PvB ontvang je het diploma en

scheidsrechter. Samen met je leercoach kijk je via een

de licentie ZVS3.

zelfscan naar de bekwaamheden (competenties) die je
al of niet bezit en bepaal je je persoonlijke leerroute.

OPLEIDINGSDUUR EN OPLEIDINGSKOSTEN

Jouw leerroute bestaat uit die opdrachten die voor jou

De opleidingsduur van de ZVS3 is 1 dag

relevant zijn. De leercoach begeleidt jou tijdens jouw

(opleidingsdag). De kosten voor de opleiding ZVS3 zijn

leerroute en kan je daarin van veel adviezen voorzien.

voor rekening van de Nevobo. U ontvangt tijdens de

Zo kan de leercoach bijvoorbeeld feedback geven op

opleidingsdag reiskosten en een lunch. De dag nadat

de uitgevoerde en uitgewerkte opdrachten.

de PvB is afgelegd gelden de reguliere
scheidsrechtersvergoedingen.

Zitvolleybalscheidsrechter 3

Informatiefolder

VA/ZVS3/I/20160901

–1–

TOELATINGSVOORWAARDEN
- In bezit diploma VS3-scheidsrechter, of bereid deze
opleiding te volgen als onderdeel van het leertraject
ZVS3.
- De deelnemer moet voldoende beschikbaar zijn:
* Scheidsrechters die tevens in de regio
actief zijn als scheidsrechters in het ‘staand’
volleybal minimaal 1x per maand
* Scheidsrechters die niet tevens actief zijn in
het ‘staand’ volleybal minimaal 2x per maand
- 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?
Meld je aan via volleybalacademie@nevobo.nl.
MEER INFORMATIE
Meer informatie over deze opleiding is te verkrijgen bij
de VolleybalACADEMIE:
Telefoonnummer:

030-7513611

Email: volleybalacademie@nevobo.nl
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