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1. Inloggen in AIS 
Scheidsrechters kunnen inloggen in AIS via de URL: https://nbb.ais360.nl/.  

Er opent een scherm waarbij de scheidsrechter de keuze krijgt voor de optie Beheer of Official 

pagina. Een scheidsrechters kiest altijd de optie Official pagina. 

 

Vervolgens is er de mogelijkheid 

om in te loggen bij Sportlink (foto 

links): 

De inloggegevens zijn gelijk aan de 

inloggegevens van de Basketball.nl 

app. Let hierbij op het volgende: 

E-mailadres: het e-mail adres moet 

bekend zijn bij Sportlink. Mocht je 

niet meer weten welk e-mail adres 

dit is, kijk dan in het menu van de 

Basketball.nl app, daar staat deze 

bovenaan (foto rechts).  

Wachtwoord: het wachtwoord is 

hetzelfde als bij de Basketball.nl 

app. Als het wachtwoord vergeten is, kan deze opgevraagd worden via wachtwoord vergeten.  

 

  

https://nbb.ais360.nl/
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2. Informatie over het dashboard 
Wanneer een scheidsrechter inlogt via Hoofdstuk 1, komt de scheidsrechter in het dashboard. Dit 

dashboard heeft drie opties: openstaande taken, mijn wedstrijden en rapportages. 

 
 

1.Openstaande taken 

Op dit tabblad zijn de taken zichtbaar die nog niet afgerond zijn. Per wedstrijd kan via het -

symbool een wedstrijd worden bekeken. Wanneer op dit symbool wordt geklikt verschijnt de 

wedstrijd: 

 

Op dit scherm zijn drie zaken zichtbaar: wedstrijdgegevens, officials en metingen. Bovenin het 

scherm kan de scheidsrechters zien welke wedstrijd gespeeld is en welke officials er aanwezig waren. 

Onderin het scherm kan de scheidsrechter metingen invullen en bekijken.  
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Mijn beoordelingen 

Onder het tabblad mijn beoordelingen kan de scheidsrechter zijn taken bekijken. Meer informatie 

over het invullen van metingen is te vinden in hoofdstuk 3.  

Ontvangen beoordelingen 

Onder dit tabblad zijn de metingen zichtbaar die ingevuld zijn over de scheidsrechter, dit kan 

afkomstig zijn van teams (Teamtevredenheid) of beoordelaren (Beoordeling Beoordelaar). Via het 

-symbool kan een scheidsrechter de beoordeling inzien. Wijzigen is (vanzelfsprekend) niet 

mogelijk.  

Mocht een scheidsrechter grof taalgebruik tegenkomen van teams, dan verzoeken wij dit kenbaar te 

maken aan het bondsbureau (arbitrage@basketball.nl). Wij zullen de tekst verwijderen en het team 

hierop aanspreken. AIS is bedoeld om opbouwende kritiek te geven, niet om scheidsrechters af te 

branden.  

2. Mijn wedstrijden 

Op tabblad 2 zijn alle wedstrijden te zien waarbij een scheidsrechter betrokken was. Als een 

scheidsrechter meerdere rollen heeft (bijvoorbeeld én scheidsrechter én beoordelaar) kan de 

scheidsrechter/beoordelaar filteren op functie (zie rode balk).  

 

3. Rapportages 

Deze is momenteel gesloten voor scheidsrechters. In de toekomst wordt bekeken welke informatie 

de scheidsrechter te zien krijgt.  
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3. Invullen van metingen 
Een scheidsrechter ontvangt 24 uur na een gespeelde wedstrijd een e-mail van noreply@ais360.nl. In 

een enkel geval belandt de mail in de spambox, in dit geval kan de afzender als betrouwbaar worden 

ingesteld.  

 

De link leidt automatisch naar het overzichtsscherm van het AIS (dit scherm is ook te bereiken via het 

in hoofdstuk 2 uitgelegde tabblad 1 of 2 Openstaande taken of Mijn wedstrijden): 

 

Op het overzichtsscherm is te zien: 

- De wedstrijdgegevens van de wedstrijd die gespeeld is 

- De officials die aanwezig waren bij deze wedstrijd 

- De metingen welke ingevuld kunnen worden door de scheidsrechter 
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In het grote veld metingen zijn een aantal symbolen die kunnen verschijnen: 

 

De meting staat open en kan ingevuld worden 

 

De meting is succesvol ingevuld en verwerkt 

 

De meting is te bekijken (wijzigingen aanbrengen is niet meer mogelijk) 

 

De meting is gesloten 

 

Een meeting invullen  

 

De scheidsrechter krijgt de vraag om een zelfreflectie in te vullen. Deze zelfreflectie wordt gebruikt 

om het beeld van de scheidsrechter te matchen met het beeld van de teams. De metingen kunnen 

niet tussentijds worden opgeslagen.  

Wanneer een meting correct is ingevuld verschijnt het  symbool.  

Op de overzichtspagina kan met de knop worden teruggegaan naar het 

dashboard van hoofdstuk 2.  


