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In deze deelnemershandleiding voor de opleiding tot Rolstoel Basketball 

Scheidsrechter 3 (RBS3) staat beschreven hoe je je RBS3-diploma kunt halen. De 

opleiding tot RBS3 is een vervolg op de ( R ) BS2-opleiding of F-cursus. 

 

Met een RBS3-diploma – en de licentie die daarbij hoort – mag je officiële 

Rolstoel Basketball wedstrijden op niveau 3 fluiten. Dit zijn wedstrijden in de: 

> Toernooidivisie 

> Andere divisies.  

Met een RBSC diploma kun je ingezet worden in alle onder auspiciën van de NBB 

georganiseerde competities. 

 

In deze RBS3-opleiding komen de volgende zaken aan bod: 

> Spelregelkennis en interpretaties; 

> Arbitragetechniek, Individual officiating techniques (IOT) 

> Techniek en tactiek van Rolstoelbasketball; 

> Begeleiding van beginnende scheidsrechters; 

> Sportiviteit en respect in wedstrijden, en omgang met spelers & coaches 

 

Bij vragen of onduidelijkheden kan contact worden opgenomen met de medewerker 

scheidsrechtersopleidingen. Bij specifieke vragen zijn de experts van de workshops 

het aanspreekpunt.  

 

Wij wensen je heel veel succes! 
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De RBS3-opleiding is gericht op deelnemers die als onafhankelijke 

Rolstoelbasketball scheidsrechter wedstrijden willen gaan fluiten. Je kan ook een 

RBS3 volgen wanneer je binnen een vereniging wilt blijven fluiten, maar je eigen 

niveau wilt verbeteren.  

Om deel te nemen aan de RBS3 zijn er drie toelatingseisen: 

> Je bent lid van de NBB 

> Je bent minimaal 16 jaar oud 

> Je hebt een (R)BS2 of F-diploma 

 

 

Het opleidingstraject van de RBS3 bestaat uit: 

> Vier workshops (4 x 2,5 uur) 

o Basketballinzicht  

o Spelregel- en reglementskennis 

o Arbitragetechniek & begeleiding 

o Leiderschap & Sportiviteit 

> Drie praktijkopdrachten, volgend uit de workshops (6 uur) 

> Twee wedstrijden fluiten op je nieuwe niveau, onder begeleiding (6 uur) 

> Een praktijkexamen met voor- en nabespreking (3 uur) 

> Begeleiden wedstrijd bij vereniging (2,5 uur) 

> Zelfstudie spelregels, + spelregelexamen (2,5 uur) 

 

In totaal kost de RBS3-opleiding je ongeveer 30 uur. In principe duurt het 

opleidingstraject een half seizoen. 

 

 

De opleiding Rolstoel Basketball Scheidsrechter 3 (RBS3) is gebaseerd op de 

Kwalificatiestructuur Arbitrage van de NBB. Die Kwalificatiestructuur is afgeleid 

van de Kwalificatiestructuur Sport van NOC*NSF, die per opleidingsniveau (1 t/m 5) 

het doel, het eindniveau, de kerntaken en de benodigde competenties beschrijft. 

 

 

Vanuit de KSS heeft een RBS3 twee kerntaken:  

1. Het leiden van wedstrijden;  

2. Het begeleiden van de ontwikkeling van collega-scheidsrechters. 

 

Het leiden van wedstrijden wordt uitgesplitst in zes onderdelen: 

1. Bereidt zich voor op de wedstrijden 

2. Past de spelregels toe 

3. Begeleidt wedstrijden 

4. Gaat om met coaches en sporters 

5. Werkt samen met collega officials 

6. Handelt formaliteiten af 
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Er is via de NBB-site lesmateriaal beschikbaar dat gebruikt kan worden bij de 

organisatie van een RBS3-traject: 

> Het officiële Spelregelboekje 

> Het officiële Arbitragetechniekboekje voor 2-men-officiating,  

> De officiële FIBA-interpretaties 

> De IWBF manual via www.iwbf.org  

> De officiële IWBF rules and interpretations via www.iwbf.org 

 

 

De workshops worden gegeven in verschillende ruimten:  

> Workshop 1 (Basketballinzicht) sportzaal 

> Workshop 2 (Spelregelkennis) lesruimte 

> Workshop 3 (Arbitrage & Begeleiding) sportzaal 

> Workshop 4 (Leiderschap & Sportiviteit) lesruimte 

 

 

Deelnemers met een 5-5 diploma basketbalscheidsrechter (BS3 of hoger), hebben 

vrijstelling voor het onderdeel Leiderschap & Sportiviteit. 
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Wat gaan we doen? (let op, in sportieve kleding!) 

> Bespreken rolstoel specifieke basketballvaardigheden van spelers 

> Bespreken van verschillende tactieken van teams inclusief punten systeem, hoe, 

hoeveel, consequenties op tactisch gebied 

> Bespreken van de rol van de coach voor, tijdens en na een wedstrijd 

> Bespreken van classificaties 

 

Wat bereid je voor? 

> Bekijk de readers over coaching, offense en defense van de BT2-opleiding. 

> Zie ook www.iwbf.org voor classificatie documenten en downloads 

 

Wat doe je achteraf? 

> Maak Praktijkopdracht A: het bekijken van een wedstrijd, met aandacht voor de 

tactieken van teams. 

 

 

Wat gaan we doen? 

> Bespreken nieuwe spelregels ten opzichte van (R) BS2-niveau, waaronder de 

schotklok 

> Verdiepen in de criteria, die horen bij de spelregels. Rolstoel specifieke 

spelregels en interpretaties. Uitleg en werkwijze punten classificatie systeem 

 

Wat bereid je voor? 

> Lees de rolstoel spelregels en interpretaties volledig door, en noteer voor 

jezelf spelregels die je nog niet kende. Gebruik hiervoor het officiële 

spelregelboekje. Deze zijn ook te vinden en te downloaden via www.Iwbf.org 

> Noteer welke spelregels je niet begrijpt, zodat deze tijdens de workshop kunnen 

worden besproken 

 

Wat doe je achteraf? 

> Maak de spelregeltest, bij de laatste workshop. Je moet geslaagd zijn voor deze 

spelregeltest om je praktijkexamen te kunnen doen. Het bewijs van slagen komt 

in je portfolio. 

 

 

Wat gaan we doen? (let op, in sportieve kleding!) 

> Oefenen met posities op het veld en signalen. 

> De verschillen tussen valide mechanics en signalen, en de rolstoel specifieke 

mechanics en signalen laten zien en oefenen. 

> Bespreken van taakverdeling tussen scheidsrechters 

> Oefenen met begeleiden van (R) BS2-scheidsrechters 

 

 

http://www.iwbf.org/
http://www.iwbf.org/
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Wat bereid je voor? 

> Lees de informatie over de two-men mechanics 

> Lees de ‘Tips voor Praktijkbegeleiders’ 

> Bekijk de signalen voor scheidsrechters en oefen deze voor de spiegel 

> Bekijk de rolstoel specifieke informatie via www.iwbf.org   

 

Wat doe je achteraf? 

> Maak Praktijkopdracht B: het bekijken van een wedstrijd, met aandacht voor de 

arbitragetechniek van de scheidsrechters.  

> Maak Praktijkopdracht C: het begeleiden van een BS2-scheidsrechter-in-opleiding 

bij een vereniging. 

 

 

Wat gaan we doen? 

> Bespreken van communicatie met, en het aanspreken van spelers en coaches 

> Omgaan met publiek en onvoorziene omstandigheden 

> Ingaan op jouw rol in het veld 

 

Wat bereid je voor? 

> Bedenk één lastige wedstrijdsituatie over Leiderschap en sportiviteit, die jij 

de afgelopen periode hebt meegemaakt. Deze kan worden besproken in de workshop. 

 

Wat doe je achteraf? 

> Maak Praktijkopdracht D: het bekijken van een wedstrijd, met focus op het 

leiderschap van de scheidsrechters. 

 

 

Naast de vier workshops fluit je tijdens je RBS3-opleiding twee wedstrijden op je 

nieuwe niveau. Deze wedstrijden worden door de planner ingedeeld, in overleg met 

jou, tijdens je opleidingstraject.  

 

Deze twee wedstrijden evalueer je. Dat zijn je laatste twee praktijkopdrachten: 

> Praktijkopdracht E 

> Praktijkopdracht F 

 

 

Je portfolio is niets meer dan de combinatie van de zes praktijkopdrachten, samen 

met het bewijs van het slagen voor je spelregeltoets. Dit gaat om de volgende 

zeven onderdelen:  

> Opdracht A: Basketball-inzicht  

> Opdracht B: Arbitragetechniek 

> Opdracht C: Begeleiden BS2 

> Opdracht D: Leiderschap & Sportiviteit 

> Opdracht E: Eigen wedstrijdevaluatie 

> Opdracht F: Eigen wedstrijdevaluatie 

> Bewijs van slagen van spelregeltoets 

 

http://www.iwbf.org/
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Al deze opdrachten zijn als bijlagen toegevoegd aan deze handleiding. Opdrachten A 

t/m D worden goedgekeurd door de expert van de betreffende workshop. Opdrachten E 

en F doe je voor jezelf, maar moeten onderdeel zijn van je portfolio voor het 

aanvragen van je praktijktoets. 

 

Volg bij het uitwerken van praktijkopdrachten A t/m D vijf stappen: 

Stap 1: Volgen workshop 

Stap 2: Uitwerken praktijkopdracht en opsturen naar expert 

Stap 3: Feedback door expert 

Stap 4: Eventueel aanpassen praktijkopdracht, o.b.v. feedback 

Stap 5: Goedkeuring opdracht door expert 

 

Wanneer al je praktijkopdrachten goedgekeurd zijn is je portfolio compleet. Dit 

portfolio stuur je op naar Caroline Stevens via caroline.stevens@basketball.nl. 

Zij controleert het portfolio op volledigheid. Wanneer het portfolio compleet is, 

kan je PvB worden ingepland. 

 

 

Wanneer je portfolio compleet is, kan je je Proeve van Bekwaamheid (PvB) af gaan 

leggen. Dit is een praktijkexamen: je fluit een wedstrijd. Voor deze wedstrijd 

wordt je door de NBB aangesteld.  

 

Zorg bij je examenwedstrijd dat je 45 minuten voor de wedstrijd aanwezig bent. De 

PvB-beoordelaar houdt een voorgesprek met je en is aanwezig bij de pre-game. Zorg 

dat je deze goed voorbereidt. 

 

De PvB-beoordelaar kijkt naar vijftien onderdelen. Deze onderdelen (competenties) 

zijn een selectie van de totale lijst met competenties, maar zijn representatief 

voor het fluiten van een wedstrijd. Het praktijktoetsformulier, op basis waarvan 

je wordt beoordeeld, is opgenomen als bijlage. 

 

Na de wedstrijd bespreekt de PvB-beoordelaar jouw optreden en de samenwerking met 

je collega. Hier wordt bekend of je de PvB hebt gehaald. Ook geeft hij nog tips 

waar je aan kunt werken – want je bent nooit uitgeleerd!  

 

Wanneer je PvB voldoende is beoordeeld, heb je de RBS3-opleiding succesvol 

afgerond. Mocht je de PvB niet hebben gehaald, dan is het mogelijk een herkansing 

te doen. Hiervoor wordt een bijdrage van €50,- in rekening gebracht. 

 

 

Met je RBS3-diploma kan je in alle landelijke rolstoelbasketball competities 

worden ingezet. 

Mocht je verder willen groeien, dan kan je overwegen om je op te geven voor een 

RBS4 traject. Dit traject start in principe één keer per seizoen en duurt een 

jaar. Meer informatie is te vinden op de website van de NBB. 

 

Veel plezier! 

mailto:caroline.stevens@basketball.nl
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Deelnemer:     Vereniging     

Lidnummer:     Wedstrijd:     

Geboorteplaats:     Datum & tijd:     

   Beoordelaar:   

Per onderdeel invullen:    

Voldaan / Niet voldaan  Geef een toelichting: Wat heb je waargenomen?  

Wat ging er goed? Wat kon er beter? Voorbereiding V/NV 

1. Voorgeschreven uitrusting          

2. Overlegt met teambegeleiders        

      

Fluiten   

3. Past de spelregels toe           

4. Onderbreekt de wedstrijd      

5. Gebruikt signalen      

6. Bestraft wangedrag      

      

Begeleiding wedstrijd    

7. Kiest goede positie           

8. Houdt controle over 

wedstrijd 
      

9. Grijpt in op juiste momenten          

      

Omgang met spelers/coaches   

10. Verplaatst zich in spelers          

11. Gaat correct om met anderen      

12. Stimuleert respectvol 

gedrag 
   

      

      

Samenwerking    

13. Houdt zich aan afspraken          

14. Ondersteunt collega       

15. Evalueert met collega          

      

Alles voldaan en geslaagd? (Ja/Nee) Handtekening beoordelaar Handtekening deelnemer 


