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Bijlage 1. Zelfscan 
 
Naam:  ________________________________ 
 
Vul de 14 vragen in. Bij iedere vraag staat een opdracht die je kan doen als je ‘Nee’ hebt ingevuld of wanneer je twijfelt over je antwoord. 
 

Vraag Antwoord Opdracht bij nee/twijfel 
Het fluiten 
1. Ik heb al een aantal keren gefloten (jeugdwedstrijden, training, 

toernooi). Ja / Nee Wedstrijdjes fluiten tijdens de training om te oefenen. 

2. Ik fluit als ik een fout zie (contact tussen spelers). Ja / Nee Bekijk op Basketball Masterz de spelsituaties ‘doelpoging’, 
‘blokkeren’, ‘vasthouden/duwen’ en ‘handchecking’. 

3. Ik fluit als ik een overtreding zie (lopen, second dribble, drie 
seconden, etc.).  Ja / Nee Bekijk op Basketball Masterz de spelsituaties ‘lopen/dubbel dribbel’ 

en ‘drie seconden’. 

4. Ik ken de meeste signalen en hun betekenis. Ja / Nee 
Bekijk op Basketball Masterz de scheidsrechterssignalen, bekijk het 
Basisboek voor Basketballscheidsrechters of bekijk een wedstrijd van 
een ervaren scheidsrechter en let op zijn signalen. 

Voor de wedstrijd 
5. Ik weet hoe het wedstrijdformulier wordt ingevuld. Ja / Nee Vraag bij je vereniging naar informatie over een cursus ‘tafelen’. 
6. Ik durf op coaches af te stappen om me voor te stellen. Ja / Nee Voortaan gewoon doen! Vraag je begeleider om tips & trucs. 
7. Ik weet hoe ik een line-up moet organiseren. Ja / Nee Kijk en/of vraag hoe een ervaren scheidsrechter dit doet. 
De wedstrijd 
8. Ik weet waar ik moet staan tijdens vrije worpen. Ja / Nee Kijk waar een ervaren scheidsrechter gaat staan. 

9. Ik weet waar ik de bal uit laat nemen na een fout of overtreding. Ja / Nee Bekijk in het Basisboek voor Basketballscheidsrechters het 
onderdeel ‘Innemen van de bal’. 

10. Ik weet hoe time outs en wissels verlopen. Ja / Nee Bekijk in het Basisboek voor Basketballscheidsrechters het 
onderdeel ‘Time outs en wissels’. 

11. Ik weet wat ik moet doen bij een blessure. Ja / Nee Kijk in het spelregelboekje. 
Omgang en sportiviteit 
12. Ik weet wat voor mij sportief gedrag is. Ja / Nee Bespreek dit met je begeleiders en andere deelnemers aan de 

opleiding. 

13. Ik durf spelers, coaches en juryleden aan te spreken op hun 
gedrag. Ja / Nee 

Ga eens kijken bij een afdelings- of landelijke wedstrijd en kijk hoe de 
scheidsrechters dit aanpakken. Oefen dit ook tijdens de opleiding, en 
ga het doen! 

14. Ik weet wat ik kan doen als het publiek vervelend is. Ja / Nee Bekijk in het Basisboek voor Basketballscheidsrechters het 
onderdeel ‘Technische fouten’. 

Mail de ingevulde scan uiterlijk één week voorafgaand aan de start van de opleiding naar de contactpersoon van je vereniging. 
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