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Beschrijving van de functie
Kwalificatie

Basis Wedstrijdofficial (BWO) - Scheidsrechter

Functieomschrijving

De scheidsrechter maakt deel uit van de wedstrijdofficials van een wedstrijd.
Naast controle en instructies vooraf is de belangrijkste taak: toezien op het
correct naleven van de regels en het nemen van beslissingen, alsmede het
omgaan met deze beslissingen.
De scheidsrechter kan na de kwalificatie als scheidsrechter acteren op basis
wedstrijden. Hij/zij kent het wedstrijdreglement maar weet bovenal hoe dit in
de praktijk moet worden toegepast. Hij/zij kent de kritische situaties en weet
bij elk onderdeel waar in de praktijk de meeste fouten worden gemaakt. De
scheidsrechter stuurt vanaf de achtergrond risico gestuurd en borgt door
instructies aan het juryteam dat kritische elementen binnen de onderdelen
voldoende aandacht krijgen.

Rol en
verantwoordelijkheden

19-02-2016

Er voor zorgen dat de wedstrijd voor alle belanghebbenden eerlijk en
volgens de regels verloopt
1 Waarborgen van de kwaliteit en kundigheid van de jury
 Instrueren van juryleden
 Aansturen van juryleden
 Coachen van juryleden
2 Controleren van de wedstrijduitslagen
3 Inspecteren en vrijgeven van de accommodatie
4 Bewaken van de veiligheid voor alle aanwezigen
5 Ondersteunen van de wedstrijdleider
6 Toezicht houden op chronoloog/wedstrijdvoortgang
7 Aannemen en afhandelen van protesten
8 Voorkomen en oplossen van problemen en conflicten op de baan (niet
protesten)
9 Evalueren van de wedstrijd met officials en organisatie
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Typerende
beroepshouding








Werkomgeving

Een scheidsrechter op BWO-niveau is bevoegd om op regionaal niveau
actief te zijn in deze functie. Onder regionale wedstrijden vallen alle
wedstrijden die niet onder de noemer competitie (vanaf D junioren) of
Nationaal vallen.

Branchevereisten

Houdt zich aan de beroepscode. Zorgt voor een veilig sportklimaat.

Doorstroming

De BWO –scheidsrechter kan de bevoegdheid krijgen om als Competitie
Wedstrijdofficial (CWO) actief te zijn. Een CWO kan, naast bij regionale, ook
bij competitiewedstrijden ingezet worden.

Rust en vertrouwen uitstralen (creëren)
Duidelijk communiceren
Verantwoordelijk en proactief handelen
Beslissingen durven nemen
Toegankelijk voor jury en atleet
Herkenbaar zijn

Deze bevoegdheid wordt voor een periode van twee jaar afgegeven.
Gedurende deze periode (welke elk jaar in kan gaan) dient de official aan
enkele criteria te voldoen om een verlenging te krijgen voor weer een
periode van twee jaar.
 Per jaar minimaal één bijscholing voor het niveau voor de betreffende
functie bijgewoond hebben.
 In de afgelopen twee jaar minimaal 5 wedstrijden aantoonbaar als official
actief zijn geweest.
 Minimale beschikbaarheid (vier maal per jaar) en inzet voor wedstrijden
tonen in de afgelopen jaren.
 Bereid zijn binnen het gehele eigen gebied (cluster) te functioneren (en
als gevraagd wordt, eventueel er buiten).
Iedere official met de CWO-bevoegdheid kan de bevoegdheid van Nationaal
Wedstrijdofficial krijgen (NWO). Een NWO kan, naast bij regionale en
competitie, ook bij Nationale wedstrijden ingezet worden.
Deze bevoegdheid wordt voor een periode van vier jaar afgegeven. De
periode gaat steeds in na het bijwonen van en met goed gevolg afgesloten
selectieweekend. Voor dit selectieweekend kan een CWO zich inschrijven.
Men moet daarvoor voldoen aan onderstaande criteria:
 Voldoen aan de criteria welke gesteld zijn voor Competitie
Wedstrijdofficial (CWO).
 Gedurende minimaal twee jaar aantoonbaar actief als official op
competitiewedstrijden zijn geweest
 Bereid zijn binnen geheel Nederland te functioneren
 Daadwerkelijk aantoonbaar volgen van (bij)scholingen
 Daadwerkelijk aantoonbaar geven van (bij)scholingen
 Bereid zijn tot het georganiseerd coachen en “rapporteren” van officials
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