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NSC | CNA
Nationaal Beleidsplan 2020

I. Samenvatting

1. Rekrutering / Opleiding / Begeleiding SR’s
2. Splitsing Nationale Volley en Beach arbitrage
3. Professionalisering & Specialisering van de Nationale Arbitrage
4. Motivering & Menselijke aanpak
5. Uniformiteit
6. Communicatie
7. Internationalisering
8. Volley Belgium Referee School
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I. Samenvatting

• Huidig nationaal beleidsplan is een vertrekbasis ! Het is geen doel op zich ! Het
zal ons een welbepaalde richting tonen

• Het vormt eveneens opportuniteiten voor Volley Vlaanderen, FVWB, Provincies
en Gewesten via de Volley Belgium Referee School

• Door het inzetten en samenbrengen van alle actoren in het arbitrage landschap
zullen er nog talrijke verfijningen kunnen worden aangebracht

II. Inleiding
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1. Nationale Arbitrage Commissie (NSC)
• Vaste leden

1. Voorzitter: Toon SORGELOOS
2. Ondervoorzitter: Christian DIDEMBOURG
3. Lid: Kurt MARIËN

• Medewerkers
• Internationale relaties: Arturo DI GIACOMO
• Verslaggevers: Patrick BROGNIET & Frank EVERS
• Aanduidingen: Jean-Pol SOHY & Guido NOTAERTS
• Nationale arbitrageschool: Fabian VANHECKE
• Communicatie: Wim CAMBRE

2. Ontstaansgeschiedenis beleidsplan
• Noden van beleidsplannen FVWB & VV opgepikt

Werving
Eenduidige visie arbitrage: opleiding, werving, begeleiding
Top-down benadering voor de implementatie van het project

(nationaal > landelijk > provinciaal > gewest)
Down-top-down benadering voor de samenwerking

• Het volleybal veranderde de afgelopen jaren, een nieuwe visie op arbitrage over
gemeenschappen heen dringt zich op

Maar ! Vernieuwing staat steeds voorop, naast een verregaande
professionalisering en specialisering !
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2. Ontstaansgeschiedenis beleidsplan

• Opmaak van een carrièreplan per SR. Bevraging SR’s

• Tegengaan van de uitstroom

• Uitbouw van een internationaal (arbitrage)netwerk

• Provinciale afkomst is zonder belang ! Wel de ontwikkeling van 1 nationale groep
SR’s

Gevolg:
In Volley Vlaanderen zullen de vormers voortaan enkel nog bevoegd zijn voor de
divisie SR’s en niet meer voor de nationale SR’s

3. Beach
• Splitsing arbitrage volley & beach

Beach arbitrage ≠ Volley arbitrage

Doel: 2 aparte (deel)commissies !

Elke (deel)commissie is verantwoordelijk voor zijn eigen beleid (o.m.
inschrijving, aanduidingenprogramma, beschikbaarheid, etc.) en lange
termijn visie

SR heeft recht op een voorkeur (beach of volley)
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4. Macht

• Hoe willen wij positief omgaan met macht ?
Verkiezing van het nationaal mandaat
Duurtijd van het nationaal mandaat beperken in de tijd (4 jaar hernieuwbaar)
PSC voorzitter ≠ LSC voorzitter ≠ CFA voorzitter ≠ NSC voorzitter
Alle nationale en internationale taken verspreiden over een groep van

personen en de macht nooit concentreren in hoofde van 1 persoon
Machtigen structureel dwingen om elke beslissing transparant te

verantwoorden
Er steeds op toezien dat de toegewezen macht door de hele groep of

organisatie als legitiem gezien wordt
Machtigen afhankelijk maken van de competenties van anderen

5. Nationaal beleidsplan

• Opmaak van een nationaal beleidsplan gesteund op 4 thema’s :
1. Communicatie
2. Nationale Arbitrage
3. Internationale Arbitrage
4. Volley Belgium Referee School
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III. Thema 1 

Communicatie

Communication Strategy -> 1st application/trial

3. Installeer de App 
Download van AppStore, PlayStore, etc

2. Wifi                                    
• Netwerk: EVC1
• Password: wifisevc

4. Join the meeting 

“National Referee Meeting NSC CNA 20171117”

1. Please use your smartphone -> on mute/silence

5. Register your name 
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Communicatie Strategie -> 1ste toepassing/test
When entering the meeting, you see following screens:

Startscreen
Agenda

If Referee commission
wants to ask a 
question

General screenType Question
+ Push 

Ask a Question
= Push

Communicatie Strategie -> 1ste toepassing/test
Moderator screen

• Messages: Viewing all incoming questions from referees
• Polls: Creating a poll / question to all referees
• Data: export all information to Excel
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Schema

1. Strategie

1. Visie

2. Plan van 
aanpak

3. Praktische
uitwerking

4. Opvolgen
& bijsturen

1. Strategie

• Omvang:

De strategie omvat de communicatie met & door scheidsrechters, met focus op de
nationale arbitrage

De huidige presentatie omvat 1. visie & 2. plan van aanpak. De verdere stappen
zullen uitgewerkt worden door de verantwoordelijke na bevestiging van de
organisatie

1. Visie

3. Praktische
uitwerking

4. Opvolgen
& bijsturen

2. Plan van 
aanpak
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2. Visie

• De maatschappij evolueert, informatie is beschikbaar "à la minute", alles gaat sneller
via sociale media en de arbitrage moet deze trend volgen

• Agenda's zitten vol waardoor planning meer dan ooit nodig is

• Transparantie van het beleid. Communicatie en flexibiliteit zijn de sleutelwoorden

• Evolutie nodig van “kennis is macht” naar “delen van informatie” om de werking te
versterken. Samen weten/doen we meer, 1+1=3

1. Visie

2. Plan van 
aanpak

3. Praktische
uitwerking

4. Opvolgen
& bijsturen

2. Visie

• Menselijke aanpak op maat en met oog/oor voor de noden van de scheidsrechter. De
scheidsrechter is onze klant !

• Kloof tussen Nationaal en Internationaal (CEV/FIVB) verkleinen om zo onze teams &
SR's klaar te maken voor internationale competitie. Aantal afwijkingen ivm
reglementen en toepassingen reduceren. Uniformiteit nastreven en doorvoeren

• Bepaal welke types van communicatie nodig zijn

1. Visie

2. Plan van 
aanpak

3. Praktische
uitwerking

4. Opvolgen
& bijsturen
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3. Plan van aanpak

• WAT:
Oplijsten van de nodige types van communicatie
Bepaal het doel/nut van elk type

• HOE:
Bepaal welke tool/applicatie het beste past bij elk type van communicatie
Nota: taalgebruik nog te bepalen

Ned-Fra-Eng of afwisselend (Nat SR worden geacht 3-talig te zijn) – cf.
vergaderingen

1. Visie

2. Plan van 
aanpak

3. Praktische
uitwerking

4. Opvolgen
& bijsturen

3. Plan van aanpak

• WANNEER:
• Tijdstip van communicatie af te stemmen op een jaarplan waar nodig
• Jaarplan “Communicatie” afstemmen met: alle pijlers in de arbitrage, Volley

Belgium, programma’s nationale ploegen, CEV/FIVB, …

• WIE:
• Wie stuurt de communicatie
• Wie is het doelpubliek

1. Visie

2. Plan van 
aanpak

3. Praktische
uitwerking

4. Opvolgen
& bijsturen
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4. Conclusie

• Vele opties zijn beschikbaar, wat niet wil zeggen dat deze allemaal moeten
uitgewerkt worden

• We moeten de informatie stroom managen: massa aan beschikbare info
kanaliseren met maximum kwaliteit & communiceren via de beste
tools/applicaties

• Voorlopig zullen alle berichten voor de nationale SR’s gecentraliseerd worden op:

http://www.kbvbv.be/category/scheidsrechters
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IV. Thema 2 

Organisatie Nationale Arbitrage

1. Algemeen

• Onder de KBVBV-SR’s dient er vooreerst een volledig nieuwe structuur te worden
uitgetekend

• Zo niet zal de omgekeerde piramide steeds groter worden !



18/11/2017

14

1. Algemeen

• De grote uitdaging = de piramide terug een natuurlijke vorm geven

1. Algemeen

• Door deze oefening zullen de doelstellingen van professionalisering en
specialiseringen sneller worden bereikt

• Aan alle scheidsrechters worden duidelijke toekomstperspectieven en
doorgroeimogelijkheden geboden

• Dit alles a.d.h.v. objectieve parameters
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1. Algemeen

• Alle nationale SR’s krijgen voortaan de graad :

KBVBV / FRBVB

• Verder wordt er een opdeling gemaakt als volgt:
KBVBV – A
KBVBV – B 
KBVBV – C

1. Algemeen

KBVBV – A

KBVBV – B

KBVBV – C
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1. Algemeen

• Iedereen krijgt de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek zijn verwachtingen
en ambities mee te delen aan de commissie/school

• De commissie/school zal tijdens dit persoonlijk gesprek het individuele
carrièreplan van de SR toelichten

1. Algemeen

A-SR’s

• Fluiten enkel wedstrijden met lijnrechters

• Maximaal 18 SR’s (+- 340 aanduidingen/seizoen)

• Professionalisering & Specialisering staan centraal

• Provinciale afkomst & onderscheid FVWB/VV is zonder belang

• Aanduidingen A-SR’s worden gedaan door Aanduider 1
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1. Algemeen

A-SR’s

• Iedere wedstrijd zal er standaard een A-waarnemer aanwezig zijn

• Alle A-SR’s moeten verplicht fungeren als B-waarnemer (in de
aanduidingenkalender)

• Gevolg: elk weekend zijn er in principe minimaal 8 top-SR’s beschikbaar als
B-waarnemer !

1. Algemeen

A-waarnemers

• Door de creatie van een groep van A-waarnemers zullen de doelstellingen
“Kwaliteit en opleiding van officials” op het hoogste niveau maximaal worden
gerealiseerd

• De ervaring van de oudere official (A-waarnemer) zal elk weekend
overgebracht worden naar de beginnende en/of jongere official

• De A-waarnemer zal de facto de functie combineren van Supervisor en
Referee Delegate



18/11/2017

18

1. Algemeen

A-waarnemers

• Het profiel van wedstrijdcommissaris wordt idealiter geherdefinieerd teneinde
deze oefening volledig budgetneutraal te maken

• Er wordt aldus geen bijkomende functie gecreëerd

• In negatief geval spreken we over een minimaal budget van 15.000,00 EUR !

1. Algemeen

A-waarnemers
• De kosten worden volledig ten laste genomen door de thuisclub (de functie

van wedstrijdcommissaris bestaat immers al)

• MAAR !
- de clubs krijgen wel een grotere return via de herprofilering van de
bestaande wedstrijdcommissarissen
- door deze verregaande professionalisering zal er op korte termijn
gestreefd worden naar een eenvormige arbitrage op topniveau
- de TOP-SR’s zullen wekelijks worden opgeleid en opgevolgd op het
veld
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1. Algemeen

A-waarnemers

• Profiel = Ex-internationale SR’s en Ex-A-SR’s (groep 1) + het volgen van een
intensieve opleiding van A-waarnemer via de Volley Belgium Referee School

• De A-waarnemer is de laatste stap in het aangeboden toekomstperspectief

• De ervaring van Ex-TOP SR’s wordt maximaal ingezet

1. Algemeen

B-waarnemers

• Door de creatie van een groep van 18 bijkomende B-waarnemers zullen de
doelstellingen “Kwaliteit en opleiding van officials” in het algemeen maximaal
worden gerealiseerd

• De B-waarnemers kunnen (via de Volley Belgium Referee School) uitgerold
worden over heel het land en staan aldus ter beschikking van de gehele
Belgische Arbitrage!
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1. Algemeen
A-SR’s

• 2 groepen : GROEP 1 (8 SR’s) & GROEP 2 (10 SR’s)

De reden van deze opsplitsing heeft enkel en alleen te maken met het
aantal te fluiten wedstrijden en heeft niet tot doel om de A-SR’s verder op
te splitsen in graad

 Iedere A-SR zal moeten voldoen aan de minimum vereisten en zal zijn
aanduidingen (bv. Finales, beker & play-off) steeds opnieuw moeten
afdwingen a.d.h.v. zijn prestaties tijdens het seizoen

 Internationalen en jonge talenten worden sowieso opgedeeld in GROEP 2

1. Algemeen
A-SR’s

• 2 groepen

Van GROEP 1 verwachten we in de praktijk meer return als B-waarnemer

Van GROEP 2 willen we de SR’s specifiek opleiden naar de toekomst toe
enerzijds en naar hun internationale wedstrijden anderzijds. Om deze
redenen gaan zij meer fluiten en minder waarnemen

Naar de toekomst toe zullen de SR’s uit GROEP 2 evolueren naar
GROEP 1 en zullen er B-SR’s evolueren naar GROEP 2. SR’s uit GROEP
1 evolueren op hun beurt naar A-waarnemer. Zo blijft er steeds een
doorgedreven evolutie mogelijk en kunnen we aan heel de piramide
perspectieven geven
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1. Algemeen

B-SR’s

• Onze toekomstige TALENTEN

• Fluiten enkel TOP LIGA B + LIGA A DAMES = zeer intensief & attractief 
programma !

• Er wordt een specialisering doorgevoerd voor dit type van wedstrijden

• Een eenvormige arbitrage staat ook hier voorop, waarbij het niveau van de
ploegen afgestemd wordt op de arbitrage & omgekeerd

1. Algemeen

B-SR’s

• Doelstelling = opleiding van de toekomstige A-SR’s = duidelijk vooropgesteld
toekomstperspectief

• Minimaal 20 SR’s (+- 560 aanduidingen/seizoen)
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1. Algemeen

B-SR’s

• Provinciale afkomst & onderscheid FVWB/VVB is zonder belang

• Zowel de 1ste als de 2de SR zal in principe steeds een B-SR zijn

• Deze SR’s worden zo veel mogelijk waargenomen door B-waarnemers (lees: 
A-SR’s)

• Aanduidingen B-SR’s worden gedaan door Aanduider 2

1. Algemeen

C-SR’s

• Onze nieuwkomers en evt. oudgedienden

• Fluiten LIGA B HEREN & DAMES + 1ste NATIONALE HEREN

• Minimaal 27 SR’s (+- 756 aanduidingen/seizoen)

• Provinciale afkomst & onderscheid FVWB/VVB is zonder belang

• Aanduidingen C-SR’s worden gedaan door Aanduider 2
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1. Algemeen

C-SR’s

• Er wordt ook hier een specialisering doorgevoerd voor dit type van
wedstrijden

• Een eenvormige arbitrage staat eveneens voorop, waarbij het niveau van de
ploegen afgestemd wordt op de arbitrage & omgekeerd

1. Algemeen

Conclusie

• Totaal minimaal 65 nationale SR’s nodig

• Zonder recente promoties hebben we vandaag 49 nationale SR’s

• Minimaal 16 (!) extra scheidsrechters nodig !

• Aan de bestaande divisie SR’s kan er een nog groter perspectief geboden
worden
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1. Algemeen

Conclusie

• Door het differentiëren tussen de categorieën van scheidsrechters en op
basis van de doelstellingen en verwachtingen per categorie zal er een
specifieke aanpak en begeleiding aangeboden worden

• Zo kunnen de scheidsrechters die willen doorstromen ook efficiënter worden
begeleid

• Maar ! Een en ander al pas volledig kunnen worden gerealiseerd na een
intensieve rekruteringsronde waardoor het aantal divisie SR’s finaal sterk
zal/kan aangroeien

Scheidsrechters KBVBV

18

KBVBV (A)

Liga A Heren (1/2) – 10

Waarnemer Liga B - 8

Beker van België (½) Finales (1/2)

20

KBVBV (B)

Liga A Dames (1) – 12

Liga B Heren (1/2) – 8

Beker van België (½) Finales (2)

27

KBVBV (C)

Liga B Heren (1/2) - 7

Liga B Dames(1/2) - 11

Nationale Heren (1/2) - 9
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2. A-SR’s

• Aan GROEP 1 worden er minimaal 2 wedstrijden/maand gegarandeerd in Liga A
Heren

• Deze SR’s zullen voor het overige worden ingezet als B-waarnemer

• Deze SR’s worden in principe nooit ingezet in de lagere reeksen (tenzij
overmacht of tekort B-SR’s).

2. A-SR’s

• Aan GROEP 2 worden er minimaal 3 wedstrijden per maand gegarandeerd in
Liga A Heren

• Deze SR’s zullen in principe 1 wedstrijd/maand als B-waarnemer worden ingezet

• Deze SR’s worden in principe nooit ingezet in de lagere reeksen (tenzij
overmacht of tekort B-SR’s)
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2. A-SR’s

• Theoretisch overzicht: 170 wedstrijden – 340 aanduidingen – 7 maanden
(oktober – april)

• GROEP 1
14 aanduidingen per seizoen LIGA A HEREN (totaal 98 aanduidingen) 
14 aanduidingen per seizoen B-WAARNEMER

• GROEP 2 
22 aanduidingen per seizoen LIGA A HEREN (totaal 242 aanduidingen)
06 aanduidingen per seizoen B-WAARNEMER

2. A-SR’s

• MAAR !

• wanneer SR’s van GROEP 2 ingevolge internationale aanduidingen of ingevolge
verlof minder beschikbaar zijn, dan worden deze wedstrijden sowieso
toegewezen aan de SR’s van GROEP 1
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3. A-Waarnemers

• Elke wedstrijd verplicht voorzien van een A-waarnemer via de herprofilering van
de wedstrijdcommissarissen

• Waarnemers gaan gevraagd worden naar hun beschikbaarheid (minimaal 2
wedstrijden/maand)

4. B-Waarnemers

• Zo veel mogelijk wedstrijden voorzien van een B-waarnemer

• Alle A-SR’s zijn automatisch B-waarnemer

• De waarnemer zit bij voorkeur niet in de tribune. De waarnemer zit binnen de
competitie controleruimte

• Indien de start van het seizoen pas in oktober zou zijn – wordt van de B-
waarnemers verwacht om tijdens de eerste weekends volop waarnemingen te
doen



18/11/2017

28

5. Lijnrechters

• Worden aangeduid door Aanduider 1

• Voor de internationale aanduidingen worden de aanduidingen verricht door
Aanduider 1 & Aanduider 2

• Aanduider 1 & Aanduider 2 moeten een lijst (niet KBVBV-SR’s) ter beschikking
krijgen door VV & FVWB / Volley Belgium Referee School

• De opmaak van deze lijst MOET kaderen in een algemeen opleidingstraject van
de lijnrechters, inclusief duidelijke toekomstperspectieven

5. Lijnrechters

• Te onderzoeken : 1ste SR de mogelijkheid bieden om een vast koppel lijnrechters
te selecteren waarmee een heel seizoen wordt gefloten

 Iedere SR moet dan zelf zijn lijnrechters (mogelijk verschillende koppels)
kiezen

De SR moet zelf de nodige afspraken maken aan het begin van het seizoen
en zijn voorkeur lijnrechters doorgeven aan Aanduider 1

 Indien er geen lijnrechters worden doorgegeven kiest Aanduider 1 zelf uit de
algemene lijst

 Is een lijnrechter in verlof, dan kiest Aanduider 1 ook zelf uit de algemene lijst
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5. Lijnrechters

• Maar dit principe kan enkel slagen indien dit in overeenstemming is met het
algemeen uitgestippelde opleidingstraject

• De focus moet ook hier immers liggen op de uitbouw en opleiding van een groep
gespecialiseerde lijnrechters

• Vergoeding lijnrechter dient op korte termijn te worden verhoogd (50,00 EUR). De
lijnrechter is immers een uiterst belangrijke schakel in het arbitrageteam !

6. Vorming

• Vormingsvergadering wordt enkel gedaan per categorie (A & B/C)

• Kunnen en zullen ad hoc worden samengeroepen voor de A-SR’s tijdens het
seizoen naar gelang de noodzaak

• Hierdoor kan er ingespeeld worden op actuele problemen tijdens het seizoen
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6. Vorming

• Streven naar eenvormigheid is een absolute must

• Pijler 3 (internationale arbitrage) zal in januari een vorming organiseren waarbij
specifiek de laatste nieuwe examenvragen internationaal worden
overlopen/besproken

• Er worden eveneens ontmoetingsmomenten georganiseerd met coaches LIGA A
heren en coaches Nationale ploegen – dit alles in samenspraak met de
verantwoordelijke van Volley Belgium

7. Varia

• Aanduidingen verrichten per 4 weken – verlof bij voorkeur 4 weken op
voorhand, doch geen schrikbewind  - er moet geen overmacht worden
bewezen 

• Wedstrijdbeelden en rapporten commissarissen worden automatisch gedeeld met
alle A SR’s, vormers, aanduiders en A-waarnemers – al dan niet via een platform

• Markeerders bij internationale wedstrijden zijn bij voorkeur ook A-SR’s & A-
waarnemers. De Volley Belgium Referee School zal specifieke opleidingen
dienen te voorzien
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7. Varia

• Internationale seminaries worden bij voorkeur gedaan door iemand van de A-
SR’s & A-waarnemers

• Doelstelling om zo dicht mogelijk het internationaal niveau en diens
accommodaties te benaderen, dit alles in samenspraak met de verantwoordelijke
van Volley Belgium, bv.:
Fluiten met tablets
Fluiten met oortjes
Snelle wissel (zonder bordjes)
Guidelines afchecken: hoe en wat passen we toe
Nieuwe toepassingen van reglementering en nieuwe internationale SR’s-

technieken

V. Thema 3 

Organisatie Internationale Arbitrage
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• Er zal een afzonderlijke vergadering georganiseerd worden met alle
internationale & kandidaat internationale SR’s

• Meer info volgt later

VI. Thema 4

Volley Belgium Referee School
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1. Doelstellingen

• De bestaande mensen/kennis/ervaring gebruiken en samenbrengen per niveau
binnen de School

• Het aanbieden van aangepaste « tools » per niveau
Gewest en provincies hebben bv. andere noodzaken dan divisie en nationaal

Gewest & Provincie: bv. maximaal mogelijk aantal SR's laten starten
Divisie & Nationaal: bv. een individueel carrièreplan en

doorgroeimogelijkheden
Desalniettemin zal de School werken aan bv. 1 provinciaal beleid in België

1. Doelstellingen

• Bepalen van een opbjectief promotiebeleid van gewest tot nationaal

• Opmaak van bv. cursus, presentaties, theoretische vragen etc.

• Definiëren en toewijzen van de certificaten per niveau
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Algemeen Directeur + management team

1ste Pijler

Nationale
Reglementen

- Intern. Spelregels
(FR/NL/EN)

- Richtlijnen

(FR/NL/EN)

- Casebook 

(FR/NL/EN)

2de Pijler

Nationale Begeleidingen

Opleiding begeleiders

- Visie + handleiding

- Standaard formulier/niveau

KBVBV

VVB/AIF

Provincies

Begeleidingen SR’s

- Coördinatie

- Nationale database

KBVBV

VVB/AIF

Provincies

3de Pijler

Nationale Vorming

- Nationaal Beleid vorming

- Coördinatie alle vormingsvergaderingen

- Nationale Database theoretische testen

- Nationale SR cursus

- Beoordeling Promoties

Nationale Vormers (2)

KBVBV (A)

KBVBV (B-C)

Landelijke Vormers (2)

VVB (Vormer)

Coördinatie Landelijke & 
Provinciale Vorming

Coördinatie Nationale
SR-cursus

4de Pijler

Nationale Communicatie

- Website
- Logo

- Officiële lay-out 

(cursus/presentaties)
- Nieuwsbrieven

FVWB (Vormer)

2. Organigram

3. Eerste theoretische benadering
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Nationale Arbitrage School (NAS)

• Wat is de bedoeling van een dergelijke school ? 

- De ultieme doelstelling is een gedifferentieerde visie van het representatieve
karakter van België doorheen en voor zijn scheidsrechterlijke korps. 

- De Nationale Arbitrage school moet – via zijn 4 pijlers – de arbitrage promoten:

a. op het hoogste niveau (= collectieve visie)

b. op het hoogste niveau van iedereen (= individuele visie) 

- De focus is nationaal, maar de ondersteuning, de promotie en de ontdekking
speelt zich af tot op het provinciale niveau. 

« National Takes Care » 

I. De visie

Nationale Arbitrage School (NAS)

De 7 belangrijkste principes zijn:

1.  Het hoogst mogelijke collectieve en individuele niveau garanderen (link met de visie)

2.   … door de individuele slaagkansen te maximaliseren

3.   … en dit binnen een omgeving met een gezonde, eerlijke en open concurrentie.

4.   … Niet iedereen kan en zal toegang hebben tot het hoogste niveau.

5.   … De vandaag toegekende graad is geen absolute waarheid noch een garantie. 

6.   … De nationale vereisten zijn duidelijk en ondubbelzinnig (FR/NL/EN)

7.   … De leeftijd is een factor die niet kan genegeerd worden. 

II. De principes
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Nationale Arbitrage School (NAS)

II. De principes

1. Deze principes zijn de bepalende factoren van de langetermijnvisie

2. Elke genomen beslissing zal in lijn moeten zijn met deze visie & principes

3. De cel communicatie zal deze boodschap openlijk moeten verspreiden.

4. Deze principes houden dus regels van goed bestuur in
- Wie neemt de beslissingen
- Volgens welke criteria
- Communicatie over de beslissingen en de criteria

• De 4 pijlers
1. Nationale Reglementen
2. Nationale Begeleidingen

a. Opleiding begeleiders

b. Begeleidingen SR’s 

3. Nationale Vorming
4. Nationale Communicatie

Nationale Arbitrage School (NAS)

Interacties (op hoog niveau) – Korte termijn prioriteiten

Pijler 1 is autonoom -> hij geeft pro-actief informatie aan pijler 3 (en pijler 2)
Pijler 2 is gedeelelijk autonoom -> verbonden met pijler 3
Pijler 3 is de mediaan
Pijler 4  is autonoom -> validatie process nog te bepalen
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III. … De eerste stappen

Nationale Vorming

Fase I :

a. Respect voor de provinciale autonomie
b. Respect voor de divisie autonomie
c. Nationale niveau: progressieve evolutie in de tijd

-> KPI’s KBVB A / B / C (link met opleiders / waarnemers)

De middelen (a/b) :
a. Screening  van wat bestaat (*) maar met een nationale visie (en geest)
b. Een NL aflossing is noodzakelijk

(*) « wat bestaat » betekent :
1. Aanwerving
2. Structuur van lessen en de methodologie
3. Gegevensbank examens

Belangrijkste besluit: New Level playingfield

III. … De eerste stappen

Nationale Vorming

Fase II :

A. Provinciaal niveau:
a. Gepersonaliseerde suggestie om naar éénvormigheid te streven
b. Invoering van 5 « joker » - vragen met een « nationaal » etiket
c. Opvolging van de resultaten
d. Screenen van probleem vragen

B.   Divisie niveau:
a. Snelle winst: vergadering van de divisie vormers FVWB/VV
b. Benoemingen D1/D2 -> C

a. Nationale waarnemers betrekken
b. Permanente  provinciale opsporing (zie bovenstaande algemene principen)

c. Voor elke bevordering : een aanvullende nationale test
d. Vanaf niveau « B » : meertalige testen + vormingen / psychologie van de arbitrage
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III. … De eerste stappen

Nationale Vorming

Fase II :

Besluit: 

- Beetje bij beetje streven, niet naar uniformiteit, maar naar een breed gedragen screening!
- Invoering van een rapporteringssysteem (« big data ») naar provincies / vleugels gepresenteerd door Nationaal

=> Een band creëren met het nationale project.

III. … After first steps…

Nationale Vorming

Fase III :

- Consolidatie i.v.m. de betreffende SR-loopbaangegevens
- Big Data, als hulp bij het nemen van beslissingen
- Identificeren van zowel collective als individuele werkpunten via de gegevens analyse

« Dream » : 
(?)  Giga sessies voor ALLE provincies (gemengd) over praktische/pragmatische themas
(?)  Database waarnemingen en persoonlijke coaching
(?)  Definitie nationaal vormingskader :

Mini sessie FRA/ENG voor nederlandstaligen
Mini sessie NED/ENG voor de franstaligen
Test over de Refereeing Guidelines
Focus op test case (input)

(?) Coaching sessies
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Nationale begeleidingen

• De waarneming heeft tot doel de prestatie van de scheidsrechter op te bouwen

• De waarneming moet passen in de groei van een continue verbetering.

• Fouten uit het verleden durven onderkennen, helpt de toekomst.

• Een screening van de huidige begeleiding is onontbeerlijk.

Nationale begeleidingen

 Screening van de werking Nationaal: AS IS

1. Wie is waarnemer en op welke criteria geselecteerd?
2. Wie waargenomen en op welke criteria geselecteerd?
3. Wat is de ondersteuning tussen 1 & 2 ?
4. Wat is de criteria voor aanduiding van waarnemers?
5. Hoe kunnen we best deze informative raadplegen en verspreiden?
6. Wat is de link tussen vorming en promotie ?
7. Financieel plaatje = budget, uitgaven… Hoe… ?
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Nationale begeleidingen

• Screening werking gewestelijk – provinciaal – landelijk – nationaal.

1. Bij aanvang dient de focus gelegd te worden op:
1. Verzamelen van werkingsinformatie
2. Verzamelen financiele informatie

Nationale begeleidingen

• TO BE:
• Doel : EEN lijn voor SR’s en waarnemers met de 7 hoofdprincipes van de 

“Nationale Arbitrageschool”.
• Dezelfde KPI’s aanwenden voor de vorming van SR’s en waarnemers.
• De pijler “Vorming” moet nauw samenwerken met de pijler “Waarnemingen”
• Mobiliteit tussen de groepen, zowel omhoog als omlaag. 

• Voorbeeld van een Quick win:
• Toon een slecht uitgevoerd handsignaal met een foto
• Op het einde van een waarneming KVBV B&C, 2 korte theoretische vragen voorzien

1. Selectiecriteria voor KBVBV voor categorieën?
2. Selectiecriteria voor waarnemers ?
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Thank you...
… for the attention.


