
12. arbitrage: beleiD en  
begeleiDing

Waarom	beleid	rond	
arbitrage?
Goed opgeleide scheidsrechters dragen 
bij aan een plezierig verloop van 
wedstrijden	en	daarmee	aan	sportiviteit	
en	respect	binnen	de	vereniging.	Door	
structureel aandacht te besteden aan 
het	imago	en	de	ontwikkeling	van	
scheidsrechters	verbetert	de	kwaliteit	
van scheidsrechters binnen je vereni-
ging. Ook neemt het aantal beschikbare 
scheidsrechters toe.

Hoe	zorg	je	voor	
voldoende en goede 
scheidsrechters?
Een	goed	arbitragebeleid	kent	drie	
onderdelen: organisatie van de arbi-
trage;	werven	en	opleiden;	begeleiden	
en	ontwikkelen.	Wat	is	hiervoor	nodig?
•	Een	duidelijke	positie	van	arbitrage	

binnen	de	vereniging;
•	Een	breed	draagvlak	binnen	het	

bestuur, het technisch kader, spelers 
en	ouders;

•	Duidelijke	afspraken	met	alle	betrok-
kenen,	bij	voorkeur	schriftelijk	
vastgelegd;

•	Een	toepasbaar	plan	voor	de	middel-
lange	of	lange	termijn.

organisatie van de 
arbitrage
Pas	je	arbitragebeleid	in	binnen	het	
organogram	van	jouw	vereniging.	
Zo toon je in één oogopslag de 
positie van alle betrokkenen en de 
communicatielijnen.:

•	Wie	in	het	bestuur	is	verantwoordelijk	
voor arbitragebeleid.

•	Welke		functies	binnen	de	vereniging	
zijn nodig om het beleid goed uit te 
voeren. Bijvoorbeeld: scheidsrech-
terscoördinator	of	praktijkbegeleider.

•	Welke		plek	nemen	de	verschillende	
functies	binnen	het	organogram	in.

Werven	en	opleiden
Een	goede,	plezierige	sfeer	binnen	de	
vereniging is de belangrijkste voor-
waarde	voor	werving	en	behoud	van	
scheidrechters.
Tips:
•	Zorg	voor	goede	begeleiding.	 

Dat	waarborgt	een	veilige	omgeving.
•	Zorg	voor	een	positief	imago	van	de	

arbitrage binnen de vereniging.
Organiseer specifieke scheidsrechters-

activiteiten. Stel zo mogelijk scheids-
rechterskleding beschikbaar voor een 
professionele	uitstraling.

•	Vraag	respect	voor	de	scheidsrechter	
van coaches, spelers en ouders.  
Het draagvlak voor arbitrage binnen 
de vereniging  is belangrijk!

•	Vergroot	de	spelregelkennis	van	
coaches,	spelers	en	ouders.	Dit	draagt	
bij aan begrip en respect

voor de scheidsrechter  
(zie ook Kaart 7 Spelregelkennis).

begeleiden en 
ontwikkelen
Maak een seizoensplanning met doelen 
op korte, middellange en lange termijn. 
Hierin neem je verschillende vormen 

van begeleiding en ondersteuning van 
scheidsrechters op, zoals bijv.:
•	Laat	de	scheidsrechterscoördinator	of	

praktijkbegeleider regelmatig indivi-
duele gesprekken voeren. Zorg dat er 
altijd iemand is binnen de vereni-
ging	waarop	de	scheidsrechter	kan	
terugvallen.

•	Organiseer	themabijeenkomsten.	
Over		de	weerbaarheidsrol,	respect	
voor de scheidsrechter, omgaan met 
ouders, spelregelkennis, etc.. In deze 
verenigingsbox vind je materiaal om 
een dergelijke avond in te vullen (zie 
Handleiding voorbeeldbijeenkomsten).

•	Begeleid	scheidsrechters	rond	de	
wedstrijd.	Dit	kan	een	praktijkbege-
leider	doen	(tijdens	de	opleiding)	of	
een scheidsrechterscoördinator.

	 De	begeleidingsmomenten	zijn:
- Voorbespreking: bespreek een aantal 

aandachtspunten	voor	de	wedstrijd;	
overloop tekst

-	Observatie	tijdens	de	wedstrijd:	
eventueel	video-opnames;

- Bespreking in de rust: vraag naar de 
ervaringen;

- Nabespreking: kies een coachende 
rol.	Uitgangspunt	zijn	de	eigen	doel-
stellingen van de scheidsrechter.

	 Hoe	heeft	hij	of	zij	de	wedstrijd	
ervaren?	Wat	ging	goed,	wat	kan	
beter?	Eventueel	stelt	hij	doelen	bij.

•	Bied	een	scheidsrechter	oplei-
dingsmogelijkheden. Voor 
NBB-opleidingen	ga	je	naar	www.		
basketball.nl.

 In het Handboek Clubarbitrage vind 
je	meer	informatie	over	arbitragebe-
leid	(zie	www.basketball.nl)	
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De	positie	van	de	De	positie	van	de	De	positie	van	de	
scheidsrechter	binnen	scheidsrechter	binnen	scheidsrechter	binnen	
de verenigingde vereniging
Zorg ervoor dat arbitrage een duidelijke 
positie	heeft	binnen	(het	beleid	van)	
de vereniging. Besteed aandacht aan je 
scheidsrechters. Zet ze in the picture en 
werk	zo	mee	aan	het	positieve	imago	
van de basketballscheidsrechters.

De	Nederlandse	Basketball	Bond	werkt	
jaarlijks mee aan de Week van de 
Scheidsrechter.	In	deze	week	worden	de	
scheidsrechters bedankt voor hun inzet. 
Hier zie je verschillende campagnepos-
ters	en	de	fl	yers	om	dit	tot	uitdrukking	
te brengen.
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