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Datum: 26-04-2021 
 
In het toetsplan voor de kwalificatie scheidsrechter shorttrack | club, regionaal niveau wordt beschreven welke 
competenties er getoetst worden en aan welke eisen de toetsing moet voldoen. De specificering voor de 
toetsing (zogeheten beheersingscriteria) staan vermeld in het kwalificatieprofiel en in de PVB beschrijving.  
 
Werkomgeving 
In de functie scheidsrechter ben je werkzaam tijdens wedstrijden op club en regionaal niveau.  

1. Competenties 

 
De volgende competenties worden voor de kwalificatie scheidsrechter shorttrack | club, regionaal getoetst:  

1. Voorbereiden van wedstrijden  
2. Leiden van wedstrijden 
3. Toepassen van regels en reglementen 
4. Omgaan met externe factoren  
5. Begeleiden van officials 

 
De context waarin de competenties getoetst worden is een shorttrackwedstrijd op club en regionaal niveau. 
 
De competenties bestaan uit de combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen die aansluiten bij 
onderstaande werkzaamheden: 
 
1. Voorbereiden van wedstrijden 
- Bereidt de shorttrack wedstrijd voor (wie - jury, wat, waar en hoe) 
- Weet wie de juryleden zijn 
- Inspecteert de ijsbaan waar de wedstrijd plaatsvindt op de wedstrijddag 
- Overlegt met de ijsmeester over de ijsverzorging 
- Controleert het baanverzorgingsschema  
- Controleert het tijdschema  
- Controleert de inzet van medische diensten 
- Controleert de baanbeveiliging 
 
2. Leiden van wedstrijden 

- Heeft voldoende schaatsvaardigheden 

- Is op tijd aanwezig op de locatie van de wedstrijd 

- Houdt de briefing met de juryleden 

- Delegeert taken aan de assistent scheidsrechters 

- Communiceert met de coaches  

- Leidt de wedstrijd 

- Kiest positie die waarneming zo optimaal mogelijk maakt  

- Handelt de formaliteiten (o.a. wedstrijdverslag) af 

- Blijft gedurende de hele wedstrijd geconcentreerd 

- Kan de baan na (laten) meten 

- Formuleert de eigen persoonlijke aandachtspunten 

- Reflecteert op eigen handelen 

- Vraagt feedback 
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3. Toepassen van regels en reglementen 

- Kent de wedstrijdreglementen en handelt hier naar 

- Stelt overtredingen vast in overleg met de assistent-scheidsrechters 

- Bestraft bij een overtreding 

- Bewaakt de veiligheid 

- Grijpt in wanneer de veiligheid in het geding is 

- Kent een re-start of re-runs toe  

- Onderbreekt de wedstrijd wanneer noodzakelijk volgens richtlijnen 

- Stelt de uitslag vast in samenwerking met de wedstrijdleider 
 
4. Omgaan met externe factoren 

- Gaat correct om met de rijders en de coaches 

- Gaat correct om met beïnvloedingsfactoren en handelt hier naar 
 
5. Begeleiden van officials 
-   Geeft leiding aan het juryteam 

- Werkt samen in een team  

- Maakt afspraken en komt deze afspraken na 

- Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen 

- Ondersteunt officials waar nodig 

- Vult het scheidsrechterverslag correct in  

- Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de wedstrijdlocatie 

- Houdt zich aan de gedragscode 
 

2. Algemene eisen aan de kandidaten  

Kandidaten dienen bij toelating tot de PVB: 

• Tenminste 18 jaar te zijn;  

• In bezit te zijn van het certificaat Basis jury shorttrack; 

• Begeleid te worden door een scheidsrechter shorttrack van minimaal nationaal niveau. 

• Voldoende schaatsvaardigheden 
 

3. PVB  

De volledige PVB-beschrijvingen zijn beschikbaar en opvraagbaar bij de KNSB afdeling opleidingen. 
 
Overzicht onderdelen PVB  
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1 Voorbereiden van wedstrijden 1 X X 

2 Leiden van wedstrijden 2 X X 

3 Toepassen van regels en reglementen 3 X X 

4 Omgaan met externe factoren  4 X X 

5 Begeleiden van officials 5 X X 
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3.1 Organisatie 
De competenties voorbereiden van wedstrijden, leiden van wedstrijden, toepassen van regels en reglementen, 
omgaan met externe factoren en begeleiden van officials worden door middel van een portfoliobeoordeling en 
een eindgesprek getoetst.  

4. Instructies voor de kandidaten  

• De kandidaat schrijft zich in voor de beoordeling zoals omschreven in de PVB; 

• Het aantal herkansingen staat omschreven in de PVB. 

5. Instructies voor de PVB-beoordelaars 

Voor de portfoliobeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar het portfolio van de kandidaat. De PVB-
beoordelaar vult het beoordelingsprotocol ‘voorlopig’ in en kan deze op basis van het eindgesprek waar nodig 
aanpassen.  
 
Voor het eindgesprek ontvangt de kandidaat via de KNSB afdeling opleidingen een uitnodiging. Dit eindgesprek 
is bedoeld om je te bevragen over de onderdelen die nog nadere toelichting nodig hebben om volgens de 
criteria te beoordelen. De PVB-beoordelaar voert het eindgesprek met de kandidaat en vult na afloop het 
beoordelingsprotocol van de portfoliobeoordeling verder in.  
 
De PVB-beoordelaar stuurt het definitieve ingevulde beoordelingsprotocol van de portfoliobeoordeling binnen 
14 werkdagen na het plaatsvinden van het eindgesprek naar de KNSB afdeling opleidingen.  
 
De KNSB afdeling opleidingen informeert de cursist binnen 14 werkdagen na het ontvangen van de 
beoordelingsprotocollen over de uitslag van de beoordeling.  
 
Het portfolio wordt geretourneerd aan de cursist.  

6.       Algemeen Toetsreglement KNSB 

De bepalingen uit het KNSB Toetsreglement zijn van toepassing op dit toetsplan. 
 
 
7.  Toetsingscommissie 
Ben je het als cursist niet eens met de uitslag van de PVB-beoordeling of wil je een klacht indienen met 
betrekking tot het proces van de beoordeling, dan kan je daarvoor terecht bij de KNSB toetsingscommissie. In 
het Toetsreglement sport is te lezen op welke manier bezwaar gemaakt kan worden. 
 
Op de website https://knsb.nl/opleidingen/praktische-informatie/knsb-toetsingscommissie/ kun je raadplegen 
uit welke leden de KNSB Toetsingscommissie bestaat.  
 
Contact opnemen met de KNSB toetsingscommissie kan door een mail te sturen naar: 
toetsingscommissie@knsb.nl 
 
Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing 
De Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT) behandelt beroepsprocedures, zoals omschreven in 
het Toetsreglement Sport. Contact opnemen met de CCBT kan door een mail te sturen 
naar: centralecommissievanberoepvoortoetsing@nocnsf.nl. 
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