
 

 

Organisatie CS+ opleiding (stappenplan)   
 
Hieronder vind je het stappenplan voor de organisatie van de CS+ opleiding: 
 

1. Registreren CS+ coördinator - Eerste stap in het opzetten van de CS+ opleiding is het 
registreren van de CS+ coördinator op je vereniging. Het biedt de KNHB de 
mogelijkheid je te allen tijde goed te informeren over de opleiding. Klik hier om je te 
registreren. Nieuw formulier 

 
2. Selecteren cursisten - De volgende stap is het selecteren en aanmelden van de 

cursisten. Je inventariseert  wie belangstelling heeft voor de CS+ opleiding en wie er 
daadwerkelijk voor in aanmerking komt. Vervolgens meld je de cursisten aan bij de 
KNHB. Potentiële CS+ cursisten zijn al in het bezit van hun CS kaart, zijn enthousiast en 
hebben het fluiten ook al enigszins in de vingers. 
 
Suggesties voor de werving van cursisten: 
- Benader potentiële cursisten persoonlijk. 
- Houd je ogen open bij de begeleiding van beginnende scheidsrechters, of bij 
deelnemers aan een reeds bestaande talentenklas. Geheid ontdek je hier al potentiële 
CS+ kandidaten. Vaak zie je na één of twee wedstrijden wel of iemand het in zich heeft 
of niet. 
- Benadruk waarom de opleiding zo leuk is; persoonlijke begeleiding met eigen 
leercoach, beter worden in het fluiten, goodie-pakket, wedstrijden van hoger niveau 
etc. 
- Creëer een CS+ ‘masterclass’; de CS+ opleiding geeft de cursist een bijzondere status, 
die nog eens extra benadrukt wordt door het speciale shirt dat zij krijgen. 
- Onderschat de olievlekwerking van de CS+ opleiding niet. Cursisten krijgen 
persoonlijke begeleiding en ontvangen een goodie-pakket. Zeker het speciale 
scheidsrechtersshirt heeft een bijzondere aantrekkingskracht op potentiële 
deelnemers: ”Ik wil ook in zo’n groen of oranje shirt fluiten”. 

 
3. Registreren cursisten bij KNHB - Via het aanmeldingsformulier kun je de cursisten 

registreren bij de KNHB. Belangrijk onderdeel daarvan is de aanvraag van het goodie-
pakket. Daarbij geef je ook de shirtmaten  van de cursisten op. Bij aanmelding 
ontvangt de cursist via de vereniging het handboek. Na afronding van de opleiding 
krijgt de cursist de rest van het goodie-pakket, waaronder het CS+ shirt en een fluitje. 
Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. De kosten bedragen € 15,- per 
cursist. Dit bedrag wordt bij aanmelding bij de vereniging in rekening gebracht. 

 
4. Selecteren CS+ leercoaches en experts - Voor de CS+ opleiding is een leercoach nodig 

om de cursisten te begeleiden en een expert om op te leiden. Als algemene richtlijn 
geldt 2-4 cursisten per leercoach. Afhankelijk van het aantal cursisten heb je dus één 
of meer leercoaches nodig. 
 
Een leercoach kan uit je eigen vereniging komen. Heb je nog geen leercoach  op je 
vereniging, dan kun je inventariseren wie daarvoor interesse heeft. Het spreekt voor 
zich dat het een groot voordeel is als je vereniging beschikt over eigen leercoaches. 



 

 

Klik hier voor meer informatie voor leercoaches. 
 
Heb je op je vereniging nog geen leercoach of expert maar wil je wel al beginnen? Klik 
hier voor een database met leercoaches en experts in je omgeving, waarin je kunt 
zoeken naar een leercoach/expert die bereid is de opleiding op jullie vereniging te 
verzorgen. Je dient deze mensen zelf te benaderen. 

 
5. Organiseren workshops - Nadat je de cursisten aan een leercoach hebt gekoppeld, 

moeten de workshops worden gepland. Vanzelfsprekend doe je dat in goed overleg 
met de expert. Workshop 1 en 3 kunnen op een willekeurige avond worden gepland 
en duren ongeveer 2 uur per workshop. Een beamer is noodzakelijk voor de expert. 
Workshop 2  bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Voor het 
praktijkgedeelte is gedurende ongeveer 30 minuten een half veld nodig inclusief cirkel 
en goal.  

 
6. Monitoren voortgang - Gedurende het traject hou je zicht op de voortgang van het CS+ 

traject. Daarom hou je contact met betrokkenen (cursisten, leercoach en 
scheidsrechterscommissaris). Loop je tegen vragen of problemen aan, dan neem je 
contact op met de arbitrage- coördinator (KNHB) van jullie vereniging. 

 
7. Organiseren praktijktoets - Zodra de leercoach aangeeft dat de cursist in aanmerking 

komt voor zijn/haar praktijktoets, moet hij/zij voor een wedstrijd van voldoende 
niveau op de eigen vereniging worden aangewezen. In die wedstrijd toetst een 
leercoach in de rol van PvB (= proeve van bekwaamheid) beoordelaar of de cursist in 
basis alle vaardigheden beheerst die van een CS+ scheidsrechter worden verwacht. 
 
De toets moet worden afgenomen door een andere leercoach dan die de cursist 
tijdens de opleiding heeft begeleid en bij voorkeur iemand van een andere vereniging. 
Over het inplannen van de praktijktoets heb je contact met de 
scheidsrechterscommissaris van jouw vereniging. 

 
8. Doorgeven geslaagde cursisten aan KNHB - Als de cursist de praktijktoets haalt, geeft 

de leercoach/PvB-beoordelaar zijn uitslag door aan de CS+ coördinator. De CS+ 
coördinator geeft de uitslag door aan de KNHB. De kaarten worden daarna naar het 
postadres van de vereniging verstuurd. Het doorgeven van de geslaagden doe je met 
het formulier ‘Benoeming CS+’. Het ingevulde formulier stuur je naar  CS+@knhb.nl. 
Slaagt de cursist niet direct, dan krijgt hij één herkansing. Klik hier om het formulier 
‘Benoeming CS+’ te downloaden. 

 
 

 


