
 
 

Digitaal invullen scheidrechters beoordelingsformulier. 

Team:            Naam:                     @ adres 

 

D1      Leonie Velten              leonie_velten@hotmail.com 
                 
D2      Linda Torny                 lindatorny85@hotmail.com 

  

H1      Gerrit ter Harmsel        kuupsgaitw@kpnmail.nl 
 

H2      León van den Noort     leonvandennoort@hotmail.com 
 
 

 
Teamtevredenheidsformulieren over de arbitrage. Deze “beoordeling” over de arbitrage 

wordt na iedere wedstrijd verstuurd naar de teams in de eredivisie t/m de 

promotieklasse. 

 

Binnen 48 uur na een gespeelde wedstrijd wordt een mail gestuurd naar de 

“teambeoordelaar”, met de vraag om via een beperkt aantal vragen de (beide) 

scheidsrechter(s) in het kader van teamtevredenheid te beoordelen. Invullen kost 

hooguit 2 minuten. Daarnaast ontvangen scheidsrechters zelf een reflectieformulier met 

dezelfde vragen (hiervan is in de bijlage een voorbeeld opgenomen). 

Op basis van deze evaluaties kunnen scheidsrechters reflecteren, spiegelen en leren van 

de feedback. Daarnaast ontstaat er via deze formulieren een top-, midden- en tipgroep, 

wat als uitgangspunt kan gelden voor begeleiding en beoordeling, daar waar noodzakelijk 

en wenselijk, vanuit de werkgroep arbitrage. Met als doel de juiste scheidsrechter op de 

juiste plaats te laten functioneren. 

 

Via de teamopgave heb je de mogelijkheid gehad per team een “beoordelaar” op te 

geven. Als dit nog niet is gebeurd, kan dit alsnog via www.nieuw.nevobo.nl en “mijn 

nevobo”. 

Zolang er geen “teambeoordelaar” is geregistreerd, wordt de geregistreerde 

scheidsrechterscoördinator (in de eredivisie de teammanager) aangesproken als 

teambeoordelaar en ontvangt hij/zij de mail met de link naar het 

teamtevredenheidsformulier. Deze mail kan desgewenst worden doorgemaild. 

 

In de mail die de teambeoordelaar (of scheidsrechterscoördinator) ontvangt is een link 

naar de betreffende teamtevredenheidsformulieren opgenomen. Na deze te hebben 

aangeklikt wordt gevraagd om in te loggen met je volleybal.nl-account. 

 

Wij willen heel graag dat alle teams in de genoemde niveaus hun medewerking verlenen 

aan het invullen van de teamtevredenheidsformulieren. Dit is een grote meerwaarde voor 

de scheidsrechters. Zij doen daar hun voordeel mee en uiteindelijk komt dat voordeel bij 

de teams terecht, door de juiste scheidsrechter op de juiste plek te hebben. 

De periode t/m december 2014 willen we samen met jullie gebruiken om te wennen aan 

het invullen van de formulieren en eventuele onduidelijkheden of moeilijkheden te 

verhelpen. Vanaf 1 januari 2015, wanneer alles is ingeburgerd, zullen de formulieren 

door alle teams in de eredivisie t/m promotieklasse ingevuld moeten worden. 

 

Op dit moment is het niet mogelijk om voor verenigingsscheidsrechters (fluitend bij 1e 

klasse en lager) teamtevredenheid- en zelfreflectieformulieren in te laten vullen. In de 

komende periode zal bekeken worden of deze functionaliteit wel gewenst is bij 

verenigingen. 

 
 

http://www.nieuw.nevobo.nl/

