
 

Waarom beleid rond arbitrage? 
Goed opgeleide scheidsrechters dragen bij aan een plezierig verloop van wedstrijden en daarmee aan 

sportiviteit en respect binnen de vereniging. Door structureel aandacht te besteden aan het imago en 

de ontwikkeling van scheidsrechters verbetert de kwaliteit van scheidsrechters binnen je vereniging. 

Ook neemt het aantal beschikbare scheidsrechters toe. 

 

Hoe zorg je voor vol-

doende en goede scheids-

rechters?  
Een goed arbitragebeleid kent 

drie onderdelen: organisatie 

van de arbitrage; werven en 

opleiden; begeleiden en ont-

wikkelen. Wat is hiervoor no-

dig? 

• Een duidelijke positie van 

arbitrage binnen de vereni-

ging; 

• Een breed draagvlak binnen 

het bestuur, het technisch ka-

der, spelers en ouders; 

• Duidelijke afspraken met 

alle betrokkenen, bij voorkeur 

schriftelijk vastgelegd; 

• Een toepasbaar plan voor de 

middellange of lange termijn. 

 

Organisatie van de arbi-

trage 
Pas je arbitragebeleid in bin-

nen het organogram van jouw 

vereniging. Zo toon je in één 

oogopslag de positie van alle 

betrokkenen en de communica-

tielijnen.: 

• Wie in het bestuur is ver-

antwoordelijk voor arbitrage-

beleid. 

• Welke  functies binnen de 

vereniging zijn nodig om het 

beleid goed uit te voeren. 

Bijvoorbeeld: scheidsrechters-

coördinator of praktijkbege-

leider. 

• Welke  plek nemen de ver-

schillende functies binnen het 

organogram in. 

 

Werven en opleiden 
Een goede, plezierige sfeer 

binnen de vereniging is de be-

langrijkste voorwaarde voor 

werving en behoud van scheid-

rechters.  

Tips: 

• Zorg voor goede begeleiding. 

Dat waarborgt een veilige om-

geving. 

• Zorg voor een positief imago 

van de arbitrage binnen de 

vereniging. Organiseer speci-

fieke scheidsrechters-activi-

teiten. Stel zo mogelijk 

scheidsrechters kleding be-

schikbaar voor een professio-

nele uitstraling. 

• Vraag respect voor de 

scheidsrechter van coaches, 

spelers en ouders.  Het draag-

vlak voor arbitrage binnen de 

vereniging  is belangrijk! 

• Vergroot de spelregelkennis 

van coaches, spelers en ou-

ders. Dit draagt bij aan be-

grip en respect voor de 

scheidsrechter. 

 

Begeleiden en ontwikke-

len 
Maak een seizoensplanning met 

doelen op korte, middellange 

en lange termijn. Hierin neem 

je verschillende vormen van 

begeleiding en ondersteuning 

van scheidsrechters op, zoals: 

 

• Laat de scheidsrechterscoör-

dinator of praktijkbegeleider 

regelmatig individuele ge-

sprekken voeren. Zorg dat er 

altijd iemand is binnen de 

vereniging waarop de scheids-

rechter kan terugvallen. 

• Organiseer themabijeenkom-

sten. Over  de weerbaarheids-

rol, respect voor de scheids-

rechter, omgaan met ouders, 

spelregelkennis, etc..  

• Begeleid scheidsrechters 

rond de wedstrijd. Dit kan een 

praktijkbegeleider doen (tij-

dens de opleiding) of een 

scheidsrechterscoördinator.    

De begeleidingsmomenten zijn: 

- Voorbespreking: bespreek een 

aantal aandachtspunten voor de 

wedstrijd;  

- Observatie tijdens de wed-

strijd: eventueel video-opna-

mes; 

- Bespreking in de rust: vraag 

naar de ervaringen;- Nabespre-

king: kies een coachende rol. 

Uitgangspunt zijn de eigen 

doelstellingen van de scheids-

rechter.   Hoe heeft hij of 

zij de wedstrijd ervaren? Wat 

ging goed, wat kan beter? 

Eventueel stelt hij doelen 

bij. 

• Bied een scheidsrechter op-

leidingsmogelijkheden. Voor 

NBB-opleidingen ga je naar 

www.basketball.nl.   

 

 


