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Overzicht kenmerken scheidsrechtersopleidingen NBB 
 

Basketball Scheidsrechtersopleidingen 

 
Spelregelbewijs 
Voorwaarden deelname: lid NBB, minimaal 13 jaar 
Soort opleiding:   online via de website Basketball Masterz 
Kosten:    gratis 
Contact: Caroline Stevens is het aanspreekpunt voor het spelregelbewijs en  

Basketball Masterz  
Informatie: website NBB en Basketball Masterz 
Aanvullende informatie: de database met vragen op Basketball Masterz wordt herzien, vanaf 

1 oktober is de nieuwe database beschikbaar 

 

 
Niveau 2 (BS2) 
Voorwaarden deelname: lid NBB, minimaal 14 jaar, in bezit van spelregelbewijs 
Soort opleiding: interne opleiding bij en door de vereniging  
Opleiding organiseren: in afstemming met afdelingscommissie 
Kosten: organiserende vereniging zorgt voor accommodatie en catering, 

kosten per deelnemer bedragen € 2,50 per geslaagde, overige kosten 
afhankelijk van experts die vanuit de vereniging ingezet kunnen 
worden of niet. 

Contact: Noord: Ben Wiersema, Oost: Caroline Stevens, Zuid: Antoon van den 
Biggelaar, West: Mark Verburg, Noord-Holland: Anita Herrema, NBB 
bondsbureau: Caroline Stevens 

Informatie: website NBB, opleidingsplan BS2 
 

 

Niveau 3 (BS3) 
Voorwaarden deelname: lid NBB, minimaal 16 jaar, in bezit van BS2-diploma 
Soort opleiding: organisatie door de NBB of (deels) interne opleiding bij en door de 

vereniging, maatwerk mogelijk 
Opleiding organiseren: in afstemming met afdelingscommissie of Caroline Stevens 
Kosten: € 150,- per deelnemer; kosten kunnen lager indien vereniging 

beschikt over goedkope(re)/gratis accommodatie en eigen experts.   
Contact: Noord: Ben Wiersema, Oost: Caroline Stevens, Zuid: Antoon van den 

Biggelaar, West: Mark Verburg, Noord-Holland: Anita Herrema, NBB 
bondsbureau: Caroline Stevens 

Informatie: website NBB, opleidingsplan BS3  
 

 

Niveau 4 (BS4) 
Voorwaarden deelname: lid NBB, minimaal 16 jaar; in bezit BS3/E-diploma, actief als 

scheidsrechters in een afdeling 
Soort opleiding: organisatie door de NBB 
Opleiding volgen: aanmelden als belangstellende 
Kosten: € 265,- per deelnemer 
Contact: Caroline Stevens 
Informatie: website NBB  
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