Promotie- en Degradatieregeling NHV bondsscheidsrechters
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Wanneer een scheidsrechter start als NHV bondsscheidsrechter wordt deze door de medewerker
arbitrage een start niveau toegekend. De toekenning vindt plaats op basis van historie, ervaring en
opleidingsniveau van de scheidsrechter. Het niveau dat een scheidsrechter wordt toebedeeld, wordt
geformuleerd in een kader waarin deze scheidsrechter actief is. Een overzicht van deze kaders is aan
het einde van deze regeling opgenomen. In deze regeling staat beschreven hoe een scheidsrechter
kan promoveren of degraderen naar een ander niveau wedstrijden. Bij de promotie en degradatie
wordt onderscheid gemaakt tussen solisten en koppels.
Scheidsrechter in opleiding
In de periode dat een scheidsrechter in opleiding is tot bondsscheidsrechter, kan deze onbeperkt
groeien in de categorieën SIO 5 t/m SIO 2. De indeling vindt plaats in overleg met de begeleider en/
of leercoach van de scheidsrechter en de scheidsrechter zelf. Ook zal er gekeken worden naar de
informatie die via het Arbitrage Informatie Systeem (AIS) beschikbaar is. Het staat de medewerker
arbitrage vrij, wanneer deze dit nodig acht, tussentijds een begeleider of rapporteur de
scheidsrechter te laten beoordelen. Na afronding van de opleiding zal de scheidsrechter het niveau
worden toebedeeld dat aansluit bij het behaalde SIO niveau en de beoordeling tijdens het examen.
Promotie van scheidsrechters
De scheidsrechters zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, zijn actief en nemen
initiatieven om zichzelf te verbeteren. Verzoeken voor promotie worden aangevraagd door de solist
of het scheidsrechterskoppel bij de medewerker arbitrage. Daarnaast kunnen zij door docenten van
de scheidsrechtersopleidingen, scheidsrechter scouts en regionale contactpersonen aangedragen
worden voor promotie bij de medewerker arbitrage.
Solo scheidsrechters
Wanneer een solist toe is aan de volgende stap, kan ook hij/zij een promotie aanvragen bij de
medewerker arbitrage. Het is als solist niet mogelijk om in de tweede divisie of hoger wedstrijden te
leiden. De indeling van een solo-scheidsrechter in de hoofdklasse vindt alleen op invalsbasis plaats.
Dit, wanneer er een te kort is aan koppels om alle wedstrijden te bemensen. Promotie kan
aangevraagd worden bij de medewerker arbitrage per mail via official@handbal.nl.
Scheidsrechterskoppels regionaal
Wanneer een scheidsrechterskoppel toe is aan de volgende stap in de ontwikkeling, kunnen zij
promotie aanvragen door te mailen naar official@handbal.nl. De medewerker arbitrage zal het
verzoek in behandeling nemen.
Wanneer een scheidsrechterskoppel in aanmerking wil komen voor het leiden van wedstrijden in de
Eerste Divisie en hoger, zullen zij voorgedragen worden voor promotie bij de Werkgroep Landelijke
Officials. De scheidsrechters dienen te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor landelijke
scheidsrechters. Er kan worden besloten om het koppel uit te nodigen voor het leiden van een
wedstrijd of aanwezig zijn bij een toernooi om het niveau te laten beoordelen door een rapporteur.
De medewerker arbitrage en de Werkgroep Landelijke officials zullen het advies van de rapporteur
meenemen in de beslissing tot eventuele promotie.
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Scheidsrechterskoppels landelijk
Scheidsrechters die deel uitmaken van de landelijke groep scheidsrechters (Eerste Divisie en hoger),
worden na afloop van ieder seizoen beoordeeld voor promotie of degradatie binnen het landelijke
kader. Zij ontvangen na afloop van het seizoen een focusbrief waarin de focus voor het volgende
seizoen bekend wordt gemaakt. Tussentijdse promotie of degradatie kan plaats vinden na advies van
de werkgroep aan de medewerker arbitrage, inspelend op resultaten gedane testen, ontvangen
rapportages of incidenten tijdens het seizoen.
Beoordeling aanvraag promotie
In de overweging of de scheidsrechter of het scheidsrechterskoppel in aanmerking komt voor
promotie worden de volgende stappen gevolgd:
1. De beoordelingen over de scheidsrechter in AIS worden meegenomen in de overweging of
de scheidsrechter in aanmerking komt voor een promotie gerichte rapportage.
2. Bij een minimum van 3 in het verleden ontvangen rapportages wordt er gekeken naar de
ontwikkeling binnen deze rapportages en worden deze meegenomen in de overweging of de
scheidsrechter in aanmerking komt voor een promotie gerichte rapportage.
3. Eventuele aanvullende voorwaarden vanwege een promotie naar de landelijke groep
scheidsrechters worden beoordeeld.
Wanneer de bovengenoemde punten positief worden beoordeeld, zal er een rapporteur worden
aangeschreven om het huidige niveau van de scheidsrechter of het scheidsrechterskoppel te
beoordelen. Vanuit de rapportage zijn er een aantal uitkomsten mogelijk:
a. Directe promotie.
b. Verbeterpunten met eventueel latere promotie bij een volgende rapportage.
c. Handhaving huidig niveau.
d. Verbeterpunten ter voorkoming van degradatie in niveau
De medewerker arbitrage kan aan de hand van de rapportages in AIS een uitzondering maken en een
solo-scheidsrechter of een scheidsrechterskoppel uitkomend in de hoofdklasse of lager zonder
rapportage laten promoveren.
Degradatie van scheidsrechters
Wanneer er signalen binnenkomen bij de medewerker arbitrage dat scheidsrechters op een niveau
uitkomen die niet (meer) bij hen past, kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zij het niveau waarop
een scheidsrechter of scheidsrechterskoppel wordt ingezet omlaag bij te stellen.
Deze signalen kunnen op verschillende manieren ontvangen worden:
• Wanneer wij beoordelingen in AIS heeft ontvangen die de indicatie geven dat de
scheidsrechter op een te hoog niveau uitkomt.
• Melding vanuit verenigingen via de regio contactpersoon scheidsrechters.
• Herhaaldelijke klachten bij de medewerker arbitrage via official@handbal.nl.
Voordat een scheidsrechter of scheidsrechterskoppel in niveau wordt teruggezet zal er eerst een
rapportage worden afgenomen. Vanuit de rapportage zijn er een aantal uitkomsten mogelijk:
1. Handhaving huidig niveau.
2. Verbeterpunten ter voorkoming van degradatie in niveau.
3. Directe degradatie.
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Beoordelingscriteria functioneren scheidsrechter
Er zijn verschillende punten waarop een scheidsrechter of scheidsrechterskoppel beoordeeld wordt
om te bepalen welk niveau wedstrijden passend is. Het betreft onderstaande punten:
o De scheidsrechter is een onberispelijke en representatieve vertegenwoordiger van het NHV.
o De scheidsrechter is minimaal tien wedstrijden per seizoen beschikbaar om ingezet te
worden door het NHV. (Aanvullende voorwaarden voor landelijke scheidsrechters)
o De scheidsrechter is onafhankelijk vanuit zijn rol als scheidsrechter. Woonplaats, sekse en
soortgelijke argumenten zijn niet van belang voor de inzet van scheidsrechters.
o De scheidsrechter maakt gebruik van (sociale) media op een wijze die niet tot discussies leidt
en die de onafhankelijkheid niet in de weg staat.
o De scheidsrechter is in staat vriendelijk te zijn, zonder vrienden te worden. Er is een
respectvolle, maar zakelijke relatie tussen scheidsrechters en spelers/ trainers e.d.
o De scheidsrechter is fit genoeg om ook aan het eind van een (hardloop) wedstrijd
beredeneerde beslissingen te nemen.
o De scheidsrechter beschikt over een meer dan gemiddelde spelregelkennis en kan deze in
een fractie van een seconde toepassen.
o De scheidsrechter heeft overwicht (dwingt respect af) waardoor zijn beslissingen snel
worden geaccepteerd.
o De scheidsrechter is in staat volgens de scheidsrechters visie de wedstrijden van het NHV te
leiden.
o De scheidsrechters is in staat de wedstrijd haar eigen tempo te laten bepalen, maar bepaalt
de kaders waarbinnen (progressief) mag worden gespeeld.
o De scheidsrechter onderkent en acteert op de 1e overtreding en niet op het vervolg (m.u.v.
eventueel noodzakelijke progressieve bestraffing).
o De scheidsrechter is in staat vooraf te bepalen welke risico’s wanneer op gaan treden en
anticipeert o.a. door het kiezen van een juiste positie.
o De scheidsrechter beschikt over voldoende zelfreflectie om een beargumenteerd gesprek
aan te gaan met collega’s, rapporteur e.d.
o De scheidsrechter is in staat te onderkennen welke factoren een rol spelen in de beslissingen
en reacties van een speler tijdens de wedstrijd.
o De scheidsrechter is in staat met inzet van gebaren, signalen en zijn/haar optreden
beslissingen te verkopen.
o De scheidsrechter is in staat gedurende de wedstrijd de impact te bepalen op het vervolg van
een beslissing (actie, dan wel geen actie).
o De scheidsrechter is in staat zijn individuele competenties optimaal in te zetten.
o De scheidsrechter heeft voldoende kennis van de wedstrijdreglementen van het NHV om als
vraagbaak te kunnen dienen voor clubs en publiek.
o De scheidsrechter is in staat beslissingen te nemen die iedereen verwacht.
Voorwaarden regionale scheidsrechters
Voor alle (regionale) scheidsrechters zijn er voorwaarden van toepassing op het fluiten van
wedstrijden in de wedstrijdsport:
• Een scheidsrechter die uit wil komen in de Wedstrijdsport moet de opleiding tot
Bondsscheidsrechter 3 of vergelijkbaar hebben afgerond. Cursisten bezig met de opleiding
mogen onder begeleiding wedstrijden fluiten om ervaring op te doen.
• Een scheidsrechter die wil uitkomen in de Wedstrijdsport als bondsscheidsrechter dient
minimaal 10 wedstrijden per seizoen te fluiten.
• De scheidsrechter in de wedstrijdsport heeft een maximale reisafstand (enkele reis) naar de
sportaccommodatie. De scheidsrechters kunnen zelf aangeven dat zij deze maximale
reisafstand willen uitbreiden naar meer kilometers. De eisen zijn:
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➢ Koppelscheidsrechters (tweede divisie): 100 kilometer
➢ Koppelscheidsrechters (t/m hoofdklasse): 75 kilometer
➢ Solo-scheidsrechters: 50 kilometer
In overleg met de medewerker arbitrage kan van bovenstaande kilometers worden
afgeweken.
Aanvullende voorwaarden landelijke scheidsrechters
Scheidsrechters die onderdeel willen uitmaken van de landelijke groep scheidsrechters (HA jeugddivisie, Eerste Divisie en hoger) moeten voldoen aan aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden
zullen getoetst worden wanneer er een aanvraag voor promotie wordt ingediend.
De aanvullende beoordelingscriteria voor landelijke scheidsrechters zijn:
• Een scheidsrechter die uit wil komen in de Eredivisie of BENE-League moet de opleiding tot
Bondsscheidsrechter 4 of vergelijkbaar hebben afgerond. Bij voorkeur heeft een
scheidsrechter uitkomend in de Eerste Divisie deze opleiding of vergelijkbaar ook afgerond.
• Een scheidsrechter die wil uitkomen in de Eerste Divisie of hoger legt aan het begin van het
seizoen een conditietest af. Deze test bestaat uit een Shuttle Run. Het niveau dat een
scheidsrechter moet behalen is:
➢ C-Kader: trap 7,5
➢ Kweekvijver: trap 8,5
➢ B-Kader: trap 8,5
➢ A-Kader: trap 9,5
• Een scheidsrechter die wil uitkomen in de Eerste Divisie of hoger legt aan het begin van het
seizoen een spelregeltest af. Het niveau dat een scheidsrechter moet behalen is:
➢ C-Kader: minimaal 70% van de vragen goed
➢ Kweekvijver: minimaal 80% van de vragen goed
➢ B-Kader: minimaal 80% van de vragen goed
➢ A-Kader: minimaal 90% van de vragen goed
• Een landelijke scheidsrechter is meer dan 10 wedstrijden per seizoen beschikbaar om ingezet
te worden door het NHV. De eisen zijn:
➢ C-kader: Minimaal 15 wedstrijden in de reguliere competitie
➢ Kweekvijver: Minimaal 18 wedstrijden in de reguliere competitie
➢ B-Kader: minimaal 80% van de speeldagen beschikbaar
➢ A-Kader: minimaal 90% van de speeldagen beschikbaar
• Een landelijke scheidsrechter heeft een minimale beschikbaarheid qua reisafstand naar de
sportaccommodatie. De eisen zijn:
➢ C-Kader: 100 km enkele reis, bij voorkeur meer in overleg.
➢ Kweekvijver: reisafstand in overleg.
➢ B-Kader: onbeperkte reisafstand.
➢ A-Kader: onbeperkte reisafstand.
• De bijeenkomsten die worden georganiseerd voor de landelijke officials zijn een verplicht
onderdeel van het handbalseizoen (begin-, tussen- en slotbijeenkomst).
• Wanneer een landelijke scheidsrechter naast het fluiten wil deelnemen aan één van de
ontwikkelingstrajecten voor de landelijke officials, wordt er van hem/haar verwacht dat zij bij
de bijeenkomsten aanwezig is en actief deelneemt.
Wanneer een landelijk scheidsrechterskoppel aan het begin van het seizoen niet blijkt te voldoen aan
de gestelde eisen zal het koppel ingedeeld worden in een lagere focus en/of degraderen uit de groep
landelijke officials. De scheidsrechters hebben de mogelijkheid om de testresultaten te herkansen
gedurende het lopende seizoen.
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Focusgebieden en niveau indeling scheidsrechters
Scheidsrechters kunnen uitkomen in verschillende kaders. Aan deze kaders zijn wedstrijden
gekoppeld op een bepaald niveau. Let op: Het betreft de focusgebieden en niveau indeling van het
seizoen 2022-2023. De medewerker arbitrage heeft de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen.
Legenda:
F = Focus. De scheidsrechter wordt bij voorkeur op dit
niveau ingedeeld.
X = Reguliere indeling. De scheidsrechter wordt op dit
niveau ingedeeld.

Inval = Indeling op invalsbasis. De scheidsrechter wordt
alleen wanneer er een tekort is aan scheidsrechters uit het
juiste kader ingedeeld op dit niveau wedstrijden.

Focusgebieden Landelijke Scheidsrechters
Bene-League
Eredivisie Heren
Eredivisie Dames 1 t/m 4
Eredivisie Dames
1e divisie Heren 1 t/m 6
1e divisie Dames 1 t/m 6
1e divisie Heren
1e divisie Dames
A-divisie Heren 1 t/m 6
A-divisie Heren
A-divisie Dames 1 t/m 4
A-divisie Dames
Tweede divisie Heren
Tweede divisie Dames

ABNL/A1
F
x
x
inval

A1/BNL
x
F
F
inval

A1/A2

B1/B2

B2/B1

F
F
inval

F
inval
F
x
x
inval

x

x
x

x
x

x
F
F
inval

C1/B1

C1/C2

C2/C1

C2/C3

inval
F
F
x
x
x
x
inval

F
F
x
x
x
x
inval

x
x
F
F
x
x
inval

inval
inval
F
F
x
x
x
inval

C3/C2

inval
F
x
F
x
x
inval
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Focusgebieden Regionale Scheidsrechters
1e divisie Heren
1e divisie Dames
A-divisie Heren 1 t/m 6
A-divisie Heren
A-divisie Dames 1 t/m 4
A-divisie Dames
Tweede divisie Heren
Tweede divisie Dames
Hoofdklasse Heren
Hoofdklasse dames
A Topklasse Dames
1e klasse heren
1e klasse dames
B-divisie/topklasse Heren
B-divisie/topklasse Dames
2e klasse heren
2e klasse dames
C-divisie/topklasse dames
C-divisie/topklasse heren

D+
inval
inval
inval
x
x
inval
x
x
inval

D1

D2

inval
x
x
x
x
x
inval

inval
x
x
inval
x
inval

DD

EK

EKD

ES1

ES2

ESD

x
x

inval
x

inval
x

inval

inval

inval

x

inval
x
x
x
inval
inval

x
x

x
x
x
x
x
x
x

inval
x
x
x
x
x
x

inval

inval

x
x
x
inval

F

FD

inval
x
x
x
x
x
x
x
x

inval

G

GD

K

SIO2

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

SIO3

x
x
x
x
x
x

SIO4

SIO5

VBS

Verenigingsnaam

x
x

Inval
X

x
x
x
x

X
X
X
x

x
x

x
x

x
x
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