
Beleid scheidsrechters FC VVC 

Primaire en secundaire doelen 

1. Doelstelling organisatie wedstrijden 

2. Doelstelling arbitrage academie 

3. Doelstelling kennisbank arbitrage 

4. Doelstelling kennis begeleiding en spelers 

5. Doelgroep jeugd scheidsrechters 

6. Faciliteiten scheidsrechters 

7. Spelregelbewijs Onder 17-junioren 

 Het beleidsplan Arbitrage heeft als doel het bevorderen van de kwantitatieve 

en kwalitatieve inzet van scheidsrechters rondom trainings- en 

wedstrijdactiviteiten binnen de vereniging. 

1 Organisatie wedstrijden 

Het arbitrage online platform is beschikbaar voor de toewijzing van 

scheidsrechters aan wedstrijden. De aanstelling van de scheidsrechter wordt 

begeleidt door de coördinator arbitrage. De aanstelling geschied op basis van 

kwalificatie en door middel van vraag en aanbod met elkaar te verbinden. 

 

2 Arbitrage academie 

Om de kwaliteit van de scheidsrechters binnen de vereniging te waarborgen en 

daar waar mogelijk te verbeteren is een goede opleiding en begeleiding een 

must. De scheidsrechter zal met de verkregen deskundigheid en ervaring meer 

respect, acceptatie en een goed verloop van de wedstrijd kunnen bevorderen. 

 

3 Kennisbank arbitrage 

Via het menu arbitrage op de website worden de leden geïnformeerd over de 

voetbal spelregels en de wijzigingen hierop.  

 

4 Kennis begeleiding en spelers 

Periodiek zullen voor deze doelgroep (praktische) informatie momenten worden 

georganiseerd zodoende het spelregel niveau op peil te brengen/houden. De 

arbitrage agenda vindt u onder het menu arbitrage op de website.  

5 Doelgroep 

Arbitrage op vrijwillige basis vanaf Onder 13 - jeugd 

Om ervoor te zorgen dat alle wedstrijden bij FC VVC goed worden gefloten, 

werken we met een arbitragebeleidsplan waarin de belangrijkste afspraken en 

ambities zijn vastgelegd. De leermethode bestaat uit een door FC VVC op maat 

gemaakt opleidingsprogramma. 

 

Arbitrage verplichting vanaf 1e jaars jeugd Onder 17 t/m Onder 14  

Van jeugd selectie spelers wordt verwacht dat zij zich actief opstellen als 

vrijwilliger binnen de club, dit geld voor de selectiespelers van de Onder 14 t/m 

Onder 17 selectieteams. Eén manier om dat te doen, is het fluiten van 

wedstrijden. FC VVC organiseert daarom voor alle leden van de 1e jaars Onder 

17-jeugd een verplichte leermethode. De leermethode bestaat uit een door FC 

VVC op maat gemaakt opleidingsprogramma. Overige Onder 14-junioren 
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kunnen zich vrijwillig aanmelden bij de arbitrage commissie en worden dan ook 

meegenomen in leermethode en begeleiding. 

 

Overige leden 

Voor senioren en voor ouders van jeugdleden die vrijwillig scheidsrechter willen 

worden binnen FC VVC, is er de mogelijkheid een cursus te volgen tot 

verenigingsscheidsrechter. Dit gaat deels via de KNVB en deels via de 

leermethode van FC VVC. 

 

6 Faciliteiten 

Arbitrage FC VVC 

Afhankelijk van de te volgen opleiding worden er specifieke faciliteiten door FC 

VVC aangeboden door verschillende gediplomeerde scheidsrechters. 

 

Begeleiding 

De jongeren die gaan fluiten krijgen begeleiding van scheidsrechterbegeleiders, 

de scheidsrechters worden begeleid d.m.v. vaste punten in evaluatieformulieren 

die periodiek met ze wordt besproken. 

 

Arbitrage Masterclass 

Om uw kennis op peil te houden, zijn er voor de gevorderde 

scheidsrechters opfris- en bijscholingsmogelijkheden en worden er 

masterclasses gegeven. 

 

Arbitrage online Platform 

Voor de actieve scheidsrechter wordt het arbitrage online platform beschikbaar 

gesteld. Met dit platform worden de aanstellingen van scheidsrechters aan 

wedstrijden voorzien en beheerd. Ook kunnen scheidsrechters zelf op zoek naar 

wedstrijden die zij willen fluiten. 

 

Wat is de leermethode FC VVC. 

De verplichte leermethode C is het persoonlijk ontwikkelprogramma voor alle 

Onder 14& 15-spelers en overige begeleiding binnen FC VVC. Hiermee wordt 

bijgedragen aan een neutraal en veilig sportklimaat ten behoeve van teams en 

spelers. 

 

FC VVC erkent het belang van sportiviteit, respect en spelregelkennis. De 

leermethode van FC VVC geeft nieuwe Onder 14 & 15-categorie deelnemers 

informatie en kennis over hoe onze vereniging aankijkt tegen de sportbeleving 

op ons sportcomplex. 

 

In de leermethode komen aandachtsgebieden aan de orde als: 

 

• Teamnormen & waarden 

• Spelregeletiquette FC VVC 

• Spelregelkennis 

• Aanstelling als arbiter of andere vrijwilligerstaak voor FC VVC 

• Opleidingen arbitrage academie 

 

http://www.arbitrageonline.nl/


De leermethode draagt bij aan de bewustwording ten aanzien van de omgang 

met elkaar als, spelers, begeleiding, vrijwilligers en toeschouwers. 

Als speler, trainer, coach, arbiter, bestuurder, vrijwilliger of toeschouwer. 

Allemaal krijgen we te maken met ergernissen in de sport. Door kennis over 

spelregels te vergroten wordt bijgedragen aan het verminderen van 

commentaar en verbaal wangedrag.  

Het op een hoger niveau brengen van de spelregelkennis van spelers en 

begeleiding zal meer sportiviteit op en rond het voetbalveld geven. 

Het bevorderen van respect en acceptatie van beslissingen naar het arbitrage 

team speelt hierbij een belangrijke rol.  

 

Door zelf wedstrijden te leiden wordt geleerd en ervaren hoe het is om als 

arbiter een wedstrijd te beleven. Als Onder 15 & Onder 14-deelnemer zal je 

worden uitgenodigd deel te nemen aan de leermethode Onder 14/15. 
  



7 Onder 17-jeugd - verplicht spelregelbewijs 

Voor alle Onder 17-jeugd is het behalen van het verplichte spelregelbewijs door 
de KNVB geïntroduceerd. Een spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af 

aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – 
beslissingen van de scheidsrechter. Daarnaast zorgt het kennen van de regels 
voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels ook nog eens 

zorgt dat je als team meer kans maakt om te winnen. 

Hiervoor worden jaarlijks door de KNVVB de persoonlijke inlogcodes uitgegeven 

waarmee gestart kan worden met het behalen van het spelregelbewijs.  

 

We houden als richtlijn aan dat we spelers die bij FC VVC voetballen het 

spelregelbewijs voor 1 Mei van dat voetbaljaar in hun bezit moeten hebben, 

ondanks dat de KNVB een andere datum hanteert. Middels deze eerdere 

deadline willen we voorkomen dat er spelers zijn die bij aanvang seizoen onder 

druk binnen korte termijn alsnog het bewijs moeten halen. Wij kunnen dan in 

een eerder stadium ondersteuning bieden aan onze spelers.  

Hier wordt vanaf 1 Januari maandelijks controle op uitgevoerd door de Jeugd 

coördinator en de scheidsrechter coördinator.  

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig halen van het spelregelbewijs.  

Tweedejaars Onder 17-junioren die al een BOS-diploma hebben gehaald krijgen 

vrijstelling voor het spelregelbewijs. Dit wordt automatisch verwerkt via het 

ledenbestand. 

 

De KNVB heeft ter ondersteuning van de spelers een website ontwikkeld waar 

de spelers zelfstudie, oefeningen en examen kunnen doen, deze website is 

www.voetbalmasterz.nl . 

Inhoud van het spelregelbewijs 

De toetsvragen zijn gericht op 20 spelsituaties waarvan er 16 juist beantwoord 
moeten worden. 

Uit onderzoek onder scheidsrechters en coaches is gebleken dat rond deze 
situaties de meeste discussie kan ontstaan over de uitleg en toepassing van de 

spelregels. Dat zijn spelsituaties die iedereen herkent zoals buitenspel en hands, 
het principe van de terugspeelbal en de voordeelregel. Alle spelsituaties en –
regels zijn in heldere taal omschreven en voorzien van beeld- en filmmateriaal. 

De spelregel is de theoretische achtergrond, de spelsituatie is de vertaling naar 
de praktijk. In de spelsituaties zie je voorbeelden van situaties die betrekking 

hebben op die spelregel. 

Op www.voetbalmasterz.nl zijn per spelsituatie oefentoetsen te vinden. De 

oefentoetsen zijn vrij beschikbaar en mag iedereen (wel of geen O17-junior) 
maken zo vaak hij wil. Het doorlopen van de oefentoetsen is niet noodzakelijk 
om het spelregelbewijs te halen. Leden die het spelregelbewijs moeten halen zijn 

wel verplicht de vijf levels te doorlopen. 

Leden kunnen de levels zo vaak maken als zij willen of nodig is om de levels af te 

sluiten met voldoende goede antwoorden. 

http://www.voetbalmasterz.nl/
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Bij het eerste level moeten leden vijf van de tien vragen goed hebben om door te 

gaan naar level 2. Hierin moeten zes van de tien vragen goed zijn, in level 3 
zeven van de tien, in level 4 acht en in level 5 uiteindelijk een aantal van negen. 

Na afloop van ieder level kunnen de deelnemers hun foute antwoorden bekijken 
en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden. 

Wat doet FC VVC 

In augustus of september staan de gegevens van de spelers in Sportlink (tabblad 
Personen -> Spelregelbewijs overzicht) Hier staan de volgende gegevens: 

o Een overzicht van de tweedejaars B-junioren die dat seizoen het 
spelregelbewijs moeten halen. 

o Activatiecodes voor de leden. 

o Status van het lid (geactiveerd, geslaagd). 

Voor de betrokken B-junioren wordt als kick-of voor het traject van het behalen 
van het spelregelbewijs een spelregelavond gehouden in week 6 t/m 8. 

FC VVC biedt als het nodig is ondersteuning en begeleiding, als dat niet nodig is 

kan het lid zelfstandig het spelregelbewijs halen. 

De vereniging kan in Sportlink altijd de activatiecode zien, de gegevens van de 

spelers gaan in het eerder aangemaakte account niet verloren en kunnen altijd 
door FC VVC weer opgervaagd worden indien iemand zijn activatiecode kwijt is 

Verplichting vanuit KNVB m.b.t. spelregelbewijs 

Het is verplicht om het spelregelbewijs te halen. Als leden het spelregelbewijs 
niet halen, mogen zij het seizoen daarop niet voetballen. Een speler heeft een 

heel seizoen + zes wedstrijden in het nieuwe seizoen de tijd om het te halen. 

De KNVB beseft heel goed dat het bij dit soort grote en ingrijpende maatregelen 
van belang is om de voortgang in de gaten te houden en bij te sturen waar dat 

nodig is. Het doel van het spelregelbewijs is om sportiviteit & respect te 
bevorderen.  

Spelers die zes wedstrijden zonder spelregelbewijs spelen, krijgen na de zevende 
overtreding een uitsluiting van één wedstrijd. Als een speler daarna nog geen 

bewijs heeft, dan volgt een uitsluiting van twee wedstrijden. Telkens wordt de 
straf met één wedstrijd verhoogd.  

Ondersteuning van de KNVB 

De KNVB heeft een goede online omgeving ontwikkeld waar Onder 17-junioren 
het spelregelbewijs kunnen halen en verenigingen praktische middelen kunnen 
vinden. Ook biedt de KNVB verenigingen ondersteuning op maat in het traject 

van invoering tot aan het behalen van het spelregelbewijs. Neem voor meer 
informatie hierover contact op met het districtskantoor. Daarnaast zet de KNVB 

verschillende communicatiemiddelen in om het spelregelbewijs direct bij de B-
junioren onder de aandacht te brengen. Zo volgen informatieve teksten en 
banners die verenigingen kunnen gebruiken in bijvoorbeeld de nieuwsbrief of op 

de website. 


