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COACH SCHEIDSRECHTERS

Categorie Officials

Omschrijving
(informatie en doel)

Een opleiding om Coach van Match Officials (lees: Coach van Scheidsrechters 
(CMO) te worden: het begeleiden van de scheidsrechter in zijn/haar ontwikkeling 
naar een betere kwaliteit. Een CMO stelt vooral vragen en daagt uit. Onderwerpen 
in de opleiding zijn:

 - Rol, kenmerken en vaardigheden van een CMO
 - Verschil tussen CMO en beoordelaar
 - Planning en organisatie – contact & contract
 - Observatie van referee in wedstrijd
 - Coaching model REVIEW
 - Coaching vragen – doel en toepassing

Doelgroep Mensen die scheidsrechter graag vooruithelpen. Dat zijn vaak oud-scheidsrechter, 
maar dat is geen noodzaak noch vereiste.
Goed kunnen luisteren, zonder te beoordelen, zijn belangrijke vaardigheden van 
een coach van scheidsrechters.

Toelatingseisen Lid van Rugby Nederland (tientjeslid is al voldoende)
Bereidheid om beschikbaar te zijn als scheidsrechter coach: wedstrijden en 
toernooien bezoeken van 1 of meer referees, met achteraf een gesprek; soms 
aangevuld met contacten buiten wedstrijden om.

Duur opleiding 8 contacturen, 8 studie-uren

Middelen en materiaal  - Engelstalig werkboek (digitaal)
 - Nederlandse presentatie digitaal

E-learning Voor aanvang van de cursus moeten de volgende programma’s gevolgd worden 
via de website passport.world.rugby en afgerond worden met een certificaat:

 - Rugby Ready  - Coaching Key Factors
 - (Anti-Doping) Keep Rugby Clean  - Functional Role Analysis
 - (Anti-Corruption) Keep Rugby Onside  - Match Officiating (Pre-Level 1)
 - First Aid in Rugby  - Match Observation Programme
 - Concussion Management for the 

General Public
 - Technical Zone Programme

 - Introduction to coaching  - Conditioning for Adults
 - Citing Commissioner Training  - Laws

Kosten €60,- per deelnemer
Een WR-geaccrediteerde CMO die een (of meer) landelijke indeelbare 
scheidsrechters begeleidt, voldoet daarmee aan de verplichte levering van 
referees door hun club.

https://passport.world.rugby/nl/
https://passport.world.rugby/protect-the-game/keep-rugby-clean/
https://passport.world.rugby/coaching/key-factor-analysis/
https://passport.world.rugby/protect-the-game/keep-rugby-clean/
https://passport.world.rugby/coaching/functional-role-analysis/
https://passport.world.rugby/protect-the-game/keep-rugby-onside/
https://passport.world.rugby/officiating/introduction-to-match-officiating-pre-level-1/
https://passport.world.rugby/player-welfare-medical/first-aid-in-rugby/
https://passport.world.rugby/officiating/match-observation-programme/
https://passport.world.rugby/player-welfare-medical/concussion-management-for-the-general-public/
https://passport.world.rugby/player-welfare-medical/concussion-management-for-the-general-public/
https://passport.world.rugby/officiating/technical-zone-programme
https://passport.world.rugby/coaching/introduction-to-coaching/
https://passport.world.rugby/conditioning-for-rugby/introduction-to-conditioning-adult/
https://passport.world.rugby/match-day-staff/citing-commissioner-training/
https://www.world.rugby/the-game/laws/home
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Diplomering Het diploma Coach Scheidsrechters wordt verstrekt indien:
- De deelnemer 100% aanwezig is geweest 
- De deelnemer tijdens de oefeningen in opleiding voldoende ontwikkeling van 

coaching vaardigheden laat zien. 
- De deelnemer de drie online certificaten van WR binnen twee weken heeft 

overlegd.

Organisatie Deze opleiding wordt gegeven in groepen van min. 4 deelnemers.
Uw interesse of aanmelding kunt u aangeven bij opleidingen@rugby.nl

mailto:opleidingen@rugby.nl?subject=Ik%20wil%20graag%20meer%20informatie%20over%20/%20aanmelding%20voor%20CMO%20opleiding
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