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In samenwerking met verenigingen heeft de KNVB een opleiding voor 

scheidsrechterscoördinatoren ontwikkeld. Tijdens de opleiding ontwikkelen de 

cursisten zich in twee onderdelen: het implementeren van arbitragebeleid en 

het aansturen van verenigingsscheidsrechters. In de opleiding staat de 

ontwikkeling van de scheidsrechterscoördinator, binnen zijn/haar, eigen 

vereniging centraal. Wil je meer informatie? Klik dan hier!
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https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/opleidingen/scheidsrechterscoördinator
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SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINATOR

OVERVIEW

Scheidsrechtersopleidingen

Algemene informatie:

• In totaal zijn er 4 bijeenkomsten van 2,5 uur, die maandelijks plaatsvinden 

op een doordeweekse avond.

• De locatie, data en aanvangstijden zijn nog nader te bepalen.

Start opleiding: Bij minimaal 6 deelnemers

Opleidingsinvestering: Zie studieprogramma

Doorlooptijd: Ca. 4 maanden

Waar: Accommodatie van een voetbalclub

Onderdelen: Theorie & Praktijk

Toelatingseisen: Minimaal 16 jaar, het is mogelijk dat er 

vooraf een toelatingsgesprek wordt 

gehouden

Diploma: Certificaat Scheidsrechterscoördinator

Inschrijfgeld/Studiekosten: Studiekosten €100,00

Inschrijven: https://knvb-digitaal.sportlink.com
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Contactpersonen KNVB opleiding

Noord/Oost

Snezana Vujovic

0343 - 499746

Snezana.Vujovic@knvb.nl

West

Nicole Jacet

0343 - 499345

Nicole.Jacet@knvb.nl

Zuid

Priscilla van der Poel

0343 - 499341

Priscilla.vanderpoel@knvb.nl

Inhoud aankondiging

• Studieprogramma

• Studiekosten

• Inschrijven
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STUDIEPROGRAMMA 

Organisatie

De opleiding bestaat uit vier cursusavonden. Tussen de cursusavonden gaan 

de cursisten binnen hun eigen vereniging met praktijkgericht opdrachten aan 

de slag. De deelnemers die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen het 

certificaat “Scheidsrechterscoördinator”. 
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Scheidsrechtersopleidingen

Onderdelen en opleidingsinvestering

4 bijeenkomsten 10 uur

Zelfstudie en huiswerkopdrachten 

/Ervaringsdeel

12 uur

Totaal 22 uur
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STUDIEKOSTEN

Studiekosten: € 100,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal. 

Het cursusgeld wordt via rekening courant van de vereniging van de 

deelnemer doorbelast. 
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Scheidsrechtersopleidingen

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding, kan contact opgenomen worden met de KNVB-

contactpersoon van jouw district. 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding. Bij 

tussentijdse beëindiging van de opleiding blijven de volledige studiekosten 

verschuldigd. 




