KNSB OPLEIDINGEN
Leren en opleiden bij de KNSB

SCHEIDSRECHTER Baan-Club
De functie van een scheidsrechter baan-club
Een scheidsrechter is de leidinggevende bij een wedstrijd en voert zijn taak uit in overleg met de
organisatie, die afhankelijk van het niveau van de wedstrijd, bestaat uit een Organisatiecomité,
Baancommissie, Gewestelijk Technisch Commissie, landelijk sectiebestuur, volgens de regels voor de
betreffende wedstrijd en in overeenstemming met de reglementen van de KNSB. Van de scheidsrechter
wordt verwacht dat hij/zij kennis van zaken heeft omtrent wedstrijdregels en lotingen. Hij geeft leiding,
toont initiatief en heeft de uitstraling van een ter zake kundige die alle functies overziet, aanstuurt en
controleert en is derhalve op de hoogte van alle relevante informatie om een gefundeerd oordeel te kunnen
geven en naar buiten te kunnen brengen.

Scheidsrechter baan-club
Discipline: langebaan
Na afronding van deze opleiding ben je inzetbaar als scheidsrechter op baan-club niveau. Met het
certificaat scheidsrechter baan-club kun je doorstromen naar een opleiding tot scheidsrechter regionaalgewestelijk. Download hier het doorstroomschema van de juryopleidingen.

Workshops
De opleiding bestaat uit 3 workshops. Tijdens deze workshops worden alle onderwerpen behandeld die je
als scheidsrechter nodig hebt om zelfstandig wedstrijden op baan-club niveau te leiden. De workshops
vinden plaats op een doordeweekse avond of op zaterdag, data en locatie worden voorafgaande aan de
opleiding bekend gemaakt.

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 baan-club niveau onder eindverantwoordelijkheid van een minimaal
gewestelijk scheidsrechter te leiden en af te handelen.

Afronding en beoordeling
Om het KNSB scheidsrechter baan-club te verkrijgen leg je een proeve van bekwaamheid af. De proeve van
bekwaamheid bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Het schrijven van een observatieverslag van een wedstrijd die je op een andere baan dan jouw eigen
baan en van gewestelijk niveau hebt geobserveerd.
2. Het maken van een baanverzorgingsschema, van een nader te bepalen wedstrijd in overleg met de
docent
3. Het zelfstandig leiden (onder toezicht van een regionaal-gewestelijk scheidsrechter) van een wedstrijd
van op baan-club niveau.
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Naast een praktijkbeoordeling (door een nationaal scheidsrechter) van de wedstrijd die door jou wordt
geleid, vindt er een eindgesprek met de docent van de opleiding plaats. De docent van de opleiding is de
persoon die bepaalt of u voor de proeve van bekwaamheid bent geslaagd. Wanneer de proeve van
bekwaamheid met een voldoende is afgerond, ontvang je het certificaat scheidsrechter baan-club.

Voorwaarden voor deelname
Kandidaten dienen bij toelating van de PVB:
•
•
•

Tenminste 18 jaar te zijn;
In bezit te zijn van certificaat basis jury langebaan;
Begeleid te worden door een scheidsrechter van minimaal regionaal-gewestelijk niveau.

Tarief
Het tarief voor de opleiding scheidsrechter baan-club is te vinden op de website KNSB.nl.

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.

