Op 16 januari 2019 start er in Nijmegen een BS3-opleiding.

Zijn er binnen uw vereniging scheidsrechters die de opleiding tot BS3 in Nijmegen willen volgen, dan
hoor ik dat graag! Ze zijn van harte welkom!
Hierbij een korte uitleg over de BS3-opleiding;
Een Basketball Scheidsrechter 3 (BS3) is in staat om wedstrijden op afdelingsniveau en in de Tweede
Divisie te fluiten. Het opleidingstraject tot BS3 bestaat uit vier workshops met praktijkopdrachten en het
geven van begeleiding bij de eigen vereniging. Het opleidingstraject duurt ongeveer een half seizoen.
De vier workshops gaan over Spelregelkennis, Arbitragetechniek, Basketballinzicht en Leiderschap &
Sportiviteit. Daarnaast fluit de deelnemer in het opleidingstraject onder begeleiding 2 wedstrijden op
het toekomstige BS3 niveau. De BS3 opleiding wordt afgerond met het fluiten van een wedstrijd, dit is
de Proeve van Bekwaamheid (PvB). Het portfolio bestaat uit (een met een voldoende behaalde)
spelregeltoets en praktijkopdrachten, die horen bij de workshops.
Er zijn drie toelatingseisen voor de BS3:
•

De deelnemer is minimaal 16 jaar

•

De deelnemer is lid van de NBB

•

De deelnemer heeft een BS2 of F-diploma

Deelname aan de opleiding is niet vrijblijvend. Er wordt van deelnemers verwacht dat ze aanwezig zijn
bij en betrokken zijn tijdens de workshops, dat ze de workshops voorbereiden en dat de
praktijkopdrachten worden gedaan! Na elke workshop krijgt de deelnemer van de workshopleider
(expert) door wanneer de praktijkopdrachten ter beoordeling ingestuurd moeten zijn.
Datums van de workshops:

•

16 januari

Arbitragetechniek & begeleiding (sportzaal)

Expert Bert de Wit

30 januari

Basketballinzicht (sportzaal)

Expert Frans van de Geer

13 februari

Spelregelkennis (theorie ruimte)

Expert Theo Vriezen

6 maart

Leiderschap en Sportiviteit incl. de schriftelijk spelregeltoets (theorieruimte):
Expert Peter Veldhuizen

Locatie; Sporthal de Horstacker, Horstacker 14-01, 6546 EK Nijmegen
Tijdstip workshops: 19.30 – 22.00 uur.
Op 6 maart van 19.00 - 22.30 i.v.m. de spelregeltoets.

Uitgebreide informatie over de BS3-opleiding tref je aan in het opleidingsplan en de
deelnemershandleiding; https://www.basketball.nl/verenigingen-enopleidingen/scheidsrechtersopleidingen/downloads
Laat eventuele deelnemers deze documenten lezen zodat ze een goed beeld van de opleiding hebben.
Het is niet altijd duidelijk dat aan de workshops praktijkopdrachten gekoppeld zijn.
Kosten
Een BS3-opleiding kost € 150,- per deelnemer. Het bedrag zal worden doorbelast aan de vereniging.

Voorwaarden
Op de Basketball Scheidsrechtersopleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de 'Inschrijf- en
betalingsvoorwaarden opleidingen' van de Nederlandse Basketball Bond van toepassing
Deelnemers kunnen zich per mail aanmelden met naam, geboortedatum, geboorteplaats en emailadres
en van welke vereniging ze lid zijn. Deze mail sturen naar caroline.stevens@basketball.nl Zijn er meer
deelnemers binnen uw vereniging dan ontvang ik graag een ingevulde deelnemerslijst. (blanco
deelnemerslijst is te downloaden via de site) Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers de status
scheidsrechter in opleiding.
Inschrijven kan tot en met 9 januari .
Om de opleiding te starten hebben we minimaal 12 deelnemers nodig.

Heb je nog vragen? Je mag altijd bellen of mailen. Ik beantwoord ze graag!

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND
Caroline Stevens
Medewerkster Opleidingen en Verenigingsondersteuning
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