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De opleiding VS2 van de VolleybalACADEMIE leidt op tot Volleybalscheidsrechter-2. 

De scheidsrechter-2 leidt wedstrijden vanaf de 2e klasse  t/m  eerste klasse van de regio en 

Topklasse A- en B-jeugd. In de opleiding leren deelnemers om wedstrijden te leiden, goed 

samen te werken met betrokkenen en de sportieve sfeer te bevorderen . 

 

OPZET VS 2 

In de opzet staat niet de opleiding maar de 

beoordeling van de aspirant-scheidsrechter centraal. 

Indien iemand lijkt te voldoen aan de criteria is het 

volgen van een opleiding niet noodzakelijk en kan 

alleen worden volstaan met het afleggen van de 

eindtoets, de ‘Proeve van Bekwaamheid’ (PvB).  In alle 

gevallen dient u zich wel in te schrijven, zodat u 

geregistreerd wordt als scheidsrechter in opleiding en 

het bijbehorende pakket toegestuurd krijgt. 

 

De PvB is een praktijkbeoordeling van een gefloten 

wedstrijd aan de hand van een landelijk vastgesteld 

protocol. Deze PvB wordt afgenomen door een door de 

Nevobo erkende verenigings PvB- beoordelaar binnen 

uw eigen vereniging. 

 

De Nevobo verzorgt per regio opleidingen voor 

personen binnen de vereniging die de rol van PvB 

beoordelaar op zich willen nemen. 

 

OPLEIDING VS 2 

De opleiding bestaat uit een aantal opdrachten welke 

door de aspirant-scheidsrechters in de eigen praktijk 

worden uitgevoerd. Deze opdrachten zijn beschreven 

in de studiehandleiding. Het uitvoeren van de 

opdrachten bereid de aspirant-scheidsrechter voor op 

de PvB. 

 

DE VERENIGING BEGELEIDT 

Mogelijk is voor (een aantal) deelnemers begeleiding 

noodzakelijk om de PvB met succes af te leggen. De 

vereniging kan dit zelf organiseren. De vorm van 

begeleiding kan door de vereniging zelf worden 

bepaald. Hiervoor is ondersteuning in de vorm van een 

handleiding voor begeleiding beschikbaar. De 

vereniging kan hierbij zelf deskundigen inzetten om de 

aspirant-scheidsrechter te begeleiden. 

 

 

 

BEGELEIDING DOOR DE NEVOBO 

Daarnaast kan de vereniging begeleiding inkopen bij 

de Nevobo. Ter ondersteuning van de opdrachten uit 

de studiehandleiding worden er dan twee 

bijeenkomsten georganiseerd waarin de opdrachten 

met de daaraan gekoppelde onderwerpen centraal 

staan. De bijeenkomsten worden uitgevoerd door een 

gecertificeerde leercoach. De vereniging kan ook 

besluiten om maar één bijeenkomst te laten 

plaatsvinden. Het organiseren van de workshops kan 

ook samen met verenigingen in de omgeving. 

 

COACHING ON THE JOB 

De vereniging kan ook een leercoach ‘inkopen’ die 

tijdens een toernooi of competitiedag de aspirant-

scheidsrechters van de vereniging begeleidt. De 

gefloten wedstrijd wordt samen met de leercoach 

nabesproken en er wordt feedback gegeven op 

de uitvoering. Er kunnen maximaal twee aspirant-

scheidsrechters, mits gelijktijdige wedstrijden, worden 

begeleid. 

 

OPLEIDING VERENIGING PVB-BEOORDELAAR 

De opleiding voor de vPvB-beoordelaar wordt per regio 

door het servicebureau VolleybalACADEMIE 

georganiseerd. Zie de informatiefolder hierover op 

www.volleybal.nl. 

 

Mogelijk dat zich binnen uw vereniging al iemand 

bevind die zich daarvoor zonder opleiding geschikt 

acht, dan is het ook mogelijk om via www.volleybal.nl 

een certificering van die persoon aan te vragen zonder 

het volgen van de opleiding. 

 

KOSTEN 

De VS2 is gratis. Na inschrijving ontvangt u een gratis 

pakket. In het opleidingspakket zitten de volgende 

zaken: spelregelboekje, embleem, rode en gele kaart, 

studiehandleiding, een PvB-protocol, 

opstellingsbriefjes, een handleiding voor de 

begeleiding en een aantal formulieren. 

Informatiefolder 

Volleyscheidsrechter-2 (VS2) 

 

http://www.volleybal.nl/
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De verenigingsconsulenten adviseren verenigingen een 

meerjarenplan te maken waarin kleinere groepen 

tegelijk (max. 20) worden opgeleid, zodat de 

workshops en benodigde begeleiding goed te 

organiseren zijn.  

 

Wanneer u gebruik maakt van onze leercoach wordt er 

per dagdeel een bedrag in rekening gebracht. Daarbij 

draagt de vereniging zelf zorg voor de huur en betaling 

van de accommodatie. 

Workshops opleiding VS2 

- 2 dagdelen € 280,00 

- 1 dagdeel € 140,00 

 

Opleiding PvB-beoordelaar gratis 

 

Neutrale PvB-beoordelaar € 87,50 per PvB 

 

Coaching on the job 

- per dagdeel € 125,00 

- twee aaneengesloten dagdelen € 225,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gemeenten vertrekken subsidies voor het volgen 

van sporttechnische opleidingen. Vraag dit na bij uw 

gemeente! 

 

AANTAL DEELNEMERS 

Het aantal deelnemers aan de opleiding wordt door de 

vereniging zelf bepaald. Wanneer u gebruik maakt van 

een opleider van de Nevobo is een aantal van 20 

deelnemers het meest effectief. 

 

TOELATINGSEISEN 

- Deelnemers zijn lid van de Nevobo. 

- Er is geen onder- of bovengrens aan de 

leeftijd van de deelnemers. 

 

MEER INFORMATIE 

Een aanvraag voor een opleidingspakket kunt u doen 

via onze website. Aanmelden kan via www.volleybal.nl  

(-> Nevobo -> voor verenigingen - > opleidingen -> 

official -> zaalvolleybal).   

 

 

http://www.volleybal.nl/

