
Plan van aanpak begeleiden jeugdige kandidaat scheidsrechters: 

 

Doel: onze jeugdleden voorbereiden op de deelname aan de KNVB VSR cursus zodat ze soepel 

aanhaken. 

 

 

Daarvoor hebben we bepaald dat zij a) ervaring moeten hebben met scheidsen op een groot 

veld met asr’s & b) bekend zijn met het assisteren van een scheidsrechter (vlaggen). 

 

FCO biedt een begeleidingsplanning en de communicatie daarover. Verder een duidelijk doel 

dat door middel van gerichte (kennis-) versterking en algemene wedstrijdbegeleiding moet 

leiden tot voldoende klaargestoomde VSR cursisten.  

 

Aan de hand van de KNVB 2021 veldvoetbal speelkalender kunnen we samen met de 

kandidaten en betrokken ouder(s)/voogd(en) en leden uit de begeleiderspoule 

begeleidingsmomenten inplannen. Hiervoor wordt een tijdelijk group-app aangemaakt. Van de 

kandidaten verwachten wij een proactieve houding en verantwoordelijkheid t.a.v. de planning 

en aanwezigheid. Van ouders verwachten we hierbij steun. 

 

We denken aan volgende pakketje dat afhankelijk van de individuele kandidaat afgeslankt, 

geheel of uitgebreid kan worden uitgevoerd, gem. een inzet van 5½uur (excl. warmlopen): 

minimaal 1 maal wedstrijd leiden op een half veld (voor-&nabespreken) 
2 maal wedstrijd leiden op een heel veld – O13/O15(evt. O17) (voor-&nabespreken) 
1 maal een wedstrijd assisteren met vlaggen  (voor-&nabespreken) 
 

Bij deze activiteiten wordt de kandidaat 1-op-1 begeleid door een lid van de begeleiderspoule, 

de combinatie kandidaat en begeleider wisselt tussen de wedstrijdronden. 

 

Tijdens het begeleiden zullen de begeleiders de kandidaten wanneer nodig verwijzen naar de 

veldvoetbalspelregels van de KNVB. Primair richt het begeleiden zich op positie, bewegen, 

communicatie (signalen) en het managen van de wedstrijd. Spelregels vindt haar accent in de te 

volgen VSR cursus. We streven ernaar één beoordelingsformulier te maken en bespreken.  

 

 

De begeleiding wordt aangeboden met een informatiemap, een fluit en een centraal 

contactpersoon. Kleding kan worden geleend. 

 

In de map: 

Overzicht van namen begeleiders, algemene contactpersoon en mogelijke wedstrijddata, 1 pag 

wedstrijdvorm-acht-tegen-acht, extern van KNVB, 2 pagina’s 

Spelregels veldvoetbal: de scheidsrechter, extern van KNVB, 9 pagina’s  

Handleiding ter begeleiding van een vereniging scheidsrechter, intern document, 5 pagina's 

Voorbeeld beoordelingsformulier, intern document, 2pagina’s 

Spelregels veldvoetbal: overtreding, extern van KNVB, 2 pagina’s  


