
WELKOM

Bij de digitale informatiebijeenkomst over 
de opleiding tot regionaal scheidsrechter 
(RSR) en regionaal wedstrijdleider (RWL)

18 mei 2021



• Opname en presentatie

• Camera en geluid

• Handje en chat

• Na elk onderdeel moment voor vragen en op einde

Intro en vergaderdiscipline



Programma

19:30 – 19:35 Intro en vergaderdiscipline

19:35 – 19:40 Sportakkoord

19:40 – 20:00 Inhoud & structuur opleiding 

20:00 – 20:05 Planning 2021

20:05 – 20:20 Projecten 2021

20:20 – 20:30 Vragenronde

20:30 Afsluiting



Verwachtingen



• Plezier in sport, nu en in de toekomst

• Mogelijkheden

• Inschrijfgelden

• Verschil per gemeente 

• Contact via adviseur lokale sport

Sportakkoord



• Verzamelen kennis en vaardigheden m.b.t.:

- Spelregelkennis

- Kennis landelijke organisatie

- Meten

- Sociale vaardigheden

• Zelfstudie middels opdrachten en stages

• Voorbeeldfunctie

• Zelfreflectie

Inhoud opleiding RSR



• Verzamelen kennis en vaardigheden m.b.t.:

- Kennis Reglement voor de Petanquesport (RPS)

- Kennis Toernooireglement Petanque (TRP)

- Kennis van en werken met verschillende 
wedstrijdsystemen

- Kennis landelijke organisatie

- Sociale vaardigheden

• Zelfstudie middels opdrachten en stages

• Voorbeeldfunctie

• Zelfreflectie

Inhoud opleiding RWL



• Kerninstructeur en beoordelaar

• Intakegesprek (motivatie, ervaring en kennis) 

• Drie verdiepingsbijeenkomsten (leren met, door en van 
elkaar)

• Doordeweekse avonden, behoudens PvB RSR

• Zelfstudie, stages en opdrachten 

• Bijhouden portfolio

• Proeve van bekwaamheid (PvB) en eventuele herkansing

Structuur opleiding (1)



• Opleidingsmateriaal (handboek, opleidingsmap en RPS boekje)

- Voor RSR nog kaarten en eigen meetinstrumenten

• Diploma en accreditatie voor 4 jaar

Structuur opleiding (2)



• Planning aan de hand van interesse

• Planning gereed

• Verdere informatie via nieuwsbouletin en website

Planning 2021



- CSR

- Vormbehoud

- E-learning

Projecten 2021



Vragen en 
opmerkingen?

Kijk op de website, www.njbb.nl, 
en abonneer je op de nieuwsbrief

Voor vragen over Welp kan een e-
mail worden gestuurd naar 
njbb.welp@outlook.com

http://www.njbb.nl/

