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VOORWOORD
Het Landelijk Overleg Officials (LOO) standaardiseerde de scheidsrechtersopleiding. Deze opleiding
geldt voor het gehele land om zo een eensluidend niveau in de opleidingen van officials te krijgen.
Hiervoor ontwikkelde het LOO een E-learning waar gebruik van gemaakt moet worden voor de
opleiding.
De basisopleiding is de eerste opleiding in een reeks om officials op te leiden. In onderstaand
schema staan de opleidingen in volgorde:

Uitgangspunt is dat iedereen die waterpolo speelt, vanaf 16 jaar, de basiscursus volgt. Hierdoor
vergroten zij de spelkennis en krijgen zij begrip voor scheidsrechters.
Deze verplichting geldt vanaf het seizoen 2019 – 2020. Uiteraard staat het de vereniging vrij om
andere spelers/coaches dit ook de cursus te laten doen.
Een werkgroep bestaande uit leden uit alle regio’s ontwikkelde dit eerste deel (Basiscursus) en deze
is, na aanpassingen aan de nieuwe regels, gereed voor gebruik.
Als een cursist slaagt voor de cursus dan krijgt hij/zij twee bevoegdheden namelijk:
• Waterpoloscheidsrechter 2
• W-Official
In het najaar van 2019 wordt de vervolgcursus ontwikkeld.
VERSCHIL OUDE EN NIEUWE OPLEIDING
Voorheen waren de W-Official opleiding en Waterpoloscheidsrechter 2 aparte opleidingen. In de
basiscursus is dit één opleiding geworden. Als men aan de basiscursus begint dan dient men het
volledige praktijkdeel (fluiten en W-functies) te doen. Pas na het behalen van de bevoegdheid kan er
een splitsing gemaakt worden op welke bevoegdheid er wordt ingezet. Dit is een bewuste keuze. De
cursist krijgt zo een beter inzicht op beide bevoegdheden en het bevordert de communicatie tussen
scheidsrechters en W-officials.
HOE GAAN WE HET DOEN
De communicatie vanuit de RWS wordt verzorgt door RWS-opleidingen. De vereniging is en blijft
verantwoordelijk voor het opleiden van haar leden. Deze verantwoordelijkheid betreft ook:
• De Communicatie over de opleiding met de RWS
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•

Goed verloop van de cursus (theorie en praktijk)

•

Organiseren van lesdagen en (oefen)wedstrijden

CURSUSDELEN
Zoals al eerder aangegeven bestaat de cursus uit een theoretisch- en een praktijkdeel.
Tijdens het theoretische- en oefengedeelte worden de cursisten begeleid door iemand van de
vereniging die minimaal de bevoegdheid Ya heeft of Waterpolotrainer 2 is.
THEORIE- EN OEFENGEDEELTE
Het theoretische gedeelte kan de cursist in eigen tempo doen via het e-learning systeem. Tussen het
afronden van de e-learning en het praktijkexamen zorgt de vereniging er voor dat cursisten kunnen
oefenen in het fluiten en fungeren als W-Official
PROCEDURE
1. De vereniging dient een cursusverzoek in bij de opleidingscoördinator van de RWS. In dit
verzoek geeft de vereniging meerdere datums op voor het praktijkexamen van de cursus. Hou er
hierbij rekening mee dat cursisten gelaagd moeten zijn voor de theorie voordat zij kunnen
deelnemen aan de pratijktoets Let op dat er tussen het afronden van de e-learning en de
praktijktoets minimaal 4 weken dienen te zitten.
2. De RWS stelt een examinator aan en stuurt een opgaveformulier aan de vereniging.
3. De stuurt het volledig ingevulde opgaveformulier retour aan de opleidingscoördinator van de
RWS. Voor iedere deelnemer geldt dat:
• Hij/zij lid is van de vereniging
• de gegevens op het formulier gelijk zijn op de gegevens in Sportlink
• er een foto van de deelnemer is ingevoerd in Sportlink
4. de opleidingscoördinator van de RWS stuurt het formulier door naar het bondsbureau
5. Het bondsbureau voert de deelnemers, binnen twee werkdagen, op in het E-learningsysteem.
6. De cursisten ontvangt een e-mail met de navolgende inhoud:
Geachte Cursist,
Wij heten je van harte welkom bij de Edubus--> onze digitale leeromgeving voor de
basisopleiding waterpolo scheidsrechter!
Er is voor jou een login met gebruikersnaam "…………………." aangemaakt. Om deze in gebruik te
nemen dien je een wachtwoord op te geven middels de volgende link. Je komt dan direct in
jouw online leeromgeving.
https://knzb.edubus.nl/?ac=modules--HomeLogin&password_change=true&pwd_reset_request=ef3f456eaf74f7cf82329937ad495af08024e3
2811809
LET OP: De link is eenmalig geldig, je maakt hiermee een persoonlijk wachtwoord aan. Daarna
kan je altijd inloggen met jouw gebruikersnaam en je eigen wachtwoord via de volgende
link: https://knzb.edubus.nl/pages/edubus/Login
Mocht je een technisch probleem hebben, neemt dan contact op met info@tvosolutions.nl. Onze
medewerkers helpen je graag weer op weg.
Veel succes!
Met sportieve groet,
KNZB Team Opleidingen
De uitleg over het softwareprogramma staat verderop.
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7. Als cursist het examen in de e-learning heeft afgerond, kan hij het certificaat uitdraaien. Dit
certificaat dient voor aanvang van de praktijktoets aan de examinator te worden overlegd.
8. De vereniging zorgt hierna voor één en of meerdere oefenwedstrijden, dusdanig dat alle
cursisten 1 partje kunnen fluiten en minimaal 1 partje werken met de tablet als W-Official.
9. Nadat de cursisten ook voor de praktijk zijn geslaagd, dan stuurt de examinator de lijst naar de
KNZB door. De KNZB verwerkt de behaalde functies in Sportlink.
10. Nadat de functies zijn ingevoerd kan de vereniging deze gebruiken om in te zetten.
CURSUSGELD
Deelname kost € 15,00 per cursus aanvraag, ongeacht het aantal deelnemers.
DE CURSUS
De cursus wijst zichzelf voor de cursist. Toch even wat handreikingen
INLOGGEN
Nadat de cursist heeft ingelogd wordt als eerste gevraagd om wachtwoord in te voeren. Nadat dit is
ingevoerd, kan de cursist in loggen

Na het inloggen komt men op de Homepagina van de cursus en ziet men links een aantal iconen
staan

GEGEVENS CONTROLEREN
We klikken eerst op

Klik daarna open controleer je de gegevens en voeg een foto toe. Daarna op “opslaan klikken.

DE LEERSTOF
Dan weer op
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en aan de rechterkant zie je daarna dit staan

Als je op het blauwe pijltje klikt dan zie je het navolgende
Als je op Ga verder klikt dan opent zich de cursus.

Klik na de uitleg rechtsonder om na het volgende onderwerp te gaan. Heb je dit hoofdstuk af, dan
klikken op “Terug naar de cursus” klikken en daarna het volgende hoofdstuk openen.

OEFENQUIZ
Als je alle hoofdstukken hebt doorlopen, dan kan je kiezen om de oefenquiz te openen
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Als je dit hebt doorlopen en denkt er klaar voor te zijn dan kan je de eindtoets gaan doen.
EINDTOETS
Klik op de eindtoets en je ziet dit veld

Let op, je hebt twee pogingen om voldoende punten te halen.
Ben je geslaagd dan kan je terug naar het begin om je certificaat op te halen.
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