
In 10 stappen een Basketball Scheidsrechter 2 
opleiding bij jouw vereniging 

Maak een planning 
Vraag een of twee scheidsrechters, met tenminste een BS3/E-diploma, om als expert de 

workshops ‘Arbitragetechniek’ en ‘Spelregelkennis te verzorgen. Plan  de data en locaties 

voor  de  workshops en   de praktijkopdracht. Vraag voor de praktijkopdracht(en) en PvB 

scheidsrechters die tenminste een BS3/E- of BT3 diploma hebben. 

 

Vul de deelnemerslijst in 
Vul volledig in. Dit is incl. de planning van de workshops en 

de namen van de experts. Stuur deze lijst naar de NBB. 

Let op: alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van het spelregelbewijs! 

Te behalen via Basketball Masterz. 

 

De deelnemers worden geregistreerd in Sportlink 
De NBB zet alle deelnemers met de vermelding ‘in opleiding’ in Sportlink, zodat de 

deelnemers officiële wedstrijden tijdens de competitie mogen fluiten. 

 

 
De workshops vinden plaats  
De experts verzorgen de workshops aan de hand van het opleidingsplan. 

 
 

De deelnemers fluiten in de praktijk en maken opdrachten 
Alle deelnemers fluiten minimaal een wedstrijden met begeleiding. Dit 

mogen ook oefenwedstrijden en toernooien zijn. 

Hierbij maken ze een praktijkopdracht uit de deelnemershandleiding. 

 

De Proeve van Bekwaamheid 
De Proeve van Bekwaamheid is een praktijktoets. De deelnemers fluiten een 

wedstrijd waarbij met de officiële regels wordt gespeeld. De in stap 1 gevraagde 

beoordelaar bekijkt of een deelnemer is geslaagd aan de hand van het 

toetsprotocol in het opleidingsplan. 

 

E-mail de resultaten naar de NBB  
E-mail het ingevulde en ondertekende praktijktoetsformulier naar de NBB. 

 

 

De geslaagden worden geregistreerd in Sportlink 
De NBB registreert alle geslaagden in Sportlink, alsmede de administratiekos- 

ten voor de vereniging. 

 

De geslaagden ontvangen hun diploma 
De NBB e-mailt alle diploma’s naar de vereniging, die ervoor zorgt dat alle ge- 

slaagden hun diploma ontvangen. 

 

Van harte gefeliciteerd! 
Alle geslaagden mogen nu in bijna alle afdelingsklassen fluiten voor de vereni- 

ging en de vereniging heeft er weer scheidsrechters bij. 

 

Dit stappenplan is een beknopte weergave van het proces. De volledige informatie is te vinden op de 
 van de NBB. 
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