KNSB OPLEIDINGEN
Leren en opleiden bij de KNSB

SCHEIDSRECHTER (AANKOMSTRECHTER) REGIONAAL-GEWESTELIJK
De functie van een scheidsrechter regionaal-gewestelijk
Als scheidsrechter leid je zelfstandig wedstrijden op regionaal-gewestelijk niveau. Je past de regels en
reglementen toe en geeft leiding aan het jurycorps. Je hebt de belangrijke taak om de wedstrijd in goede
banen te leiden en alle andere juryleden goed te laten functioneren.

Scheidsrechter regionaal-gewestelijk opleiding
Disciplines: langebaan, marathon, shorttrack en inline-skaten
Na afronding van deze opleiding ben je inzetbaar als scheidsrechter op regionaal-gewestelijk niveau voor
de disciplines langebaan, inline-skaten en shorttrack. Voor de discipline marathon ben je
inzetbaar als scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of aankomstrechter. Voor alle disciplines geldt dat je
wordt opgeleid en beoordeeld op de volgende kerncompetenties:
• Leiden van wedstrijden
• Toepassen van regels en reglementen
• Begeleiden van juryleden
Met het certificaat scheidsrechter regionaal-gewestelijk kun je doorstromen naar een opleiding tot
scheidsrechter nationaal. Download hier het doorstroomschema van de juryopleidingen.

Workshops
De opleiding bestaat uit 6 workshops verdeeld over 5 bijeenkomsten. Tijdens deze workshops worden alle
onderwerpen behandeld die je als scheidsrechter nodig hebt om zelfstandig wedstrijden op regionaalgewestelijk niveau te leiden. De workshops vinden plaats op een doordeweekse avond of op zaterdag, data
en locatie worden voorafgaande aan de opleiding bekend gemaakt.

Toets
Tijdens de laatste workshop maak je een kennistoets over de belangrijkste reglementen en een loting. Deze
toets en loting dien je voldoende beoordeeld op te nemen in je portfolio. Je hebt recht op één herkansing.

Leren in de praktijk
De KNSB vindt het belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk. De praktijkopdracht voor de opleiding is
dan ook om een wedstrijd op regionaal-gewestelijk niveau onder eindverantwoordelijkheid van liefst een
nationaal scheidsrechter te leiden en af te handelen. De wedstrijd dient onderdeel te zijn van de KNSB
wedstrijdkalender.

Afronding en beoordeling
Naast de praktijkopdracht verzamel je nog een aantal opdrachten en in je portfolio. Het kan voorkomen
dat één of meerdere van deze opdrachten in de vorm van een georganiseerde praktijkdag
plaatsvinden. De beoordeling van de opdrachten bestaat uit een portfolio- en praktijkbeoordeling door de
KNSB PVB-beoordelaar. Wanneer alle onderdelen in je portfolio voldoende zijn beoordeeld, wordt een
certificaat uitgereikt. Je hebt recht op één herkansing.
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Voorwaarden voor deelname
•
•

De minimum leeftijd voor deze opleiding is 18 jaar.
Je bent in het bezit van het certificaat scheidsrechter baan-club (in dezelfde discipline waarvoor je
de opleiding tot scheidsrechter regionaal-gewestelijk volgt).

Tarief
Het tarief voor de opleiding scheidsrechter regionaal-gewestelijk is te vinden op de website
KNSB.nl/opleidingen/tarieven.

Inschrijven
Op de website vind je een kalender met de opleidingen waarvoor je kunt inschrijven. Staat de opleiding die
jij wilt volgen er niet bij, geef je belangstelling dan door aan de afdeling Opleidingen.
Inschrijven voor een opleiding kan via de webshop van de KNSB.

Vragen & contact
Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de KNSB afdeling Opleidingen. Via e-mail naar
opleidingen@knsb.nl of via telefoonnummer 088-4892000.

