
 

Onderstaand wat informatie over de scheidsrechtersopleiding en de gewenste 
inzetbaarheid. 
 
Het gehele proces begint met een aanmelding voor de opleiding bij het bondsbureau in Nieuwegein.  
De juiste contactpersoon daar is Birgit Bijleveld, bbijleveld@badminton.nl. 
 
Nadat een aanmelding is ontvangen zoekt Badminton Nederland een mentor aan die tijdens de 
opleiding als eerste aanspreekpunt fungeert. Deze mentor neemt contact op met de kandidaat om een 
datum en tijdstip te plannen voor het intakegesprek, dit kan gewoon op een speelavond bij jullie in de 
sporthal. Tijdens dit intakegesprek wordt een planning gemaakt voor het verloop van de opleiding en 
krijgt de kandidaat uitgelegd hoe om te gaan met de voor de opleiding van belang zijnde informatie op 
de BN site. Daarnaast wordt via een door de kandidaat vooraf ingevulde competentiescan het 
instroomniveau bepaald. 
 
De opleiding bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een module voor zelfstudie. Deze module 
bestaat vooral uit de voorbereiding op het schriftelijk examen, maar het is nuttig om tijdens die 
voorbereiding ook al een aantal praktijkgerichte activiteiten te ondernemen. Dit wordt verder 
besproken tijdens de intake. 
Het schriftelijk examen bestaat uit drie onderdelen: 
- 40 multiple choice vragen over de spelregels;  
- het uitschrijven van standaard aan- en afkondigingsterminologie;  
- het invullen van het scoreformulier (telblad) aan de hand van een uitgeschreven partij. 
 
Het tweede deel bestaat uit een aantal praktijkstages en een praktijk examen. 
De stages zijn altijd in het weekend worden in principe georganiseerd bij competitiewedstrijden in de 
eerste divisie en op de zondagen van de Regio Kampioenschappen, de Master toernooien en de 
Junior Master toernooien. Bij deze stages is altijd een stagebegeleider aanwezig van wie de kandidaat 
feedback krijgt. De stagebegeleider maakt een stageverslag waarin alle gegeven adviezen en 
gemaakte aantekeningen en opmerkingen zijn opgenomen. Dit verslag wordt ter plekke met de 
kandidaat besproken en hij/zij krijgt het tevens per mail. 
 
Het is altijd handig om bij het intake gesprek een WIFI verbinding te hebben, zodat de mentor kan 
laten zien waar op de BN-site de voor wedstrijdfunctionarissen relevante informatie te vinden is. 
 
Van een scheidrechter wordt verwacht dat hij/zij minimaal 5 aanstellingen per seizoen vervult. Over 
het algemeen is dit een mix van toernooien en competitiewedstijden in de Ere- en 1e divisie. 
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