TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN IN
DE HANDLEIDING RAPPORTAGE
SEIZOEN 2017/'18
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Beste lezer,
Voor je ligt de handleiding rapportage seizoen 2017/’18. Na de vele veranderingen van de afgelopen
jaren is er dit jaar niet veel veranderd. We vinden het als KNVB belangrijk om de rapportage dit jaar te
stabiliseren. De wijzigingen zijn dan ook alleen bedoeld om kleine onduidelijkheden op te helderen.
Alle wijzigingen zijn tot stand gekomen na overleg met de kwaliteitsbewakers en bezwarencommissies
uit alle districten. De belangrijkste wijzigingen worden hierover weergegeven. De handleiding is
uiteraard altijd leidend en dit document is alleen bedoeld om de wijzigingen ten opzichte van het
seizoen 2016/’17 te verduidelijken.
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De belangrijkste wijzigingen:
B-score:
Het afgelopen seizoen kon de B-score alleen worden toegekend als er geen verbeterpunten waren.
We hebben het afgelopen seizoen gezien dat er hierdoor te weinig differentiatie kwam in de scores en
dat er ook scores toegekend moesten worden die geen recht deden aan de prestatie van de
scheidsrechter. Daarom kan er met ingang van dit seizoen ook een B-score worden toegekend als er
enkele foutjes gemaakt worden, zolang de totale prestatie op het competentieonderdeel maar
bovengemiddeld is.
Verhoudingen:
Het is van belang dat de toegekende score verhoudingsgewijs aansluit bij de geleverde prestatie van
de scheidsrechter. Voorbeeld: 15 goede beslissingen tegenover 3 minder goede beslissingen kan niet
voor een D-score zorgen. De mindere beslissingen staan in het niet bij de goede beslissingen.
We gaan er in bovenstaand voorbeeld vanuit dat de scheidsrechter allemaal soortgelijke situaties
moet beoordelen. Drie mindere beslissingen kunnen wel degelijk tot een D-score leiden, afhankelijk
van de zwarte van deze beslissingen. Het totale beeld van de prestatie van de scheidsrechter in de
wedstrijd is hierbij van belang. Belangrijk verwijtbare fouten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
Volgen en positie kiezen:
In het verleden was het zo dat wanneer een scheidsrechter niet optimaal volgde, maar geen fouten
maakte er toch een C-score gegeven diende te worden. Vanaf komend jaar gaat dit veranderen.
Wanneer een scheidsrechter de hele wedstrijd niet afdoende volgt laat hij immers niet het gedrag zien
dat van hem verwacht mag worden. In dat geval is het aan de rapporteur om te oordelen of een Cscore gerechtvaardigd is of dat het volgen van dien aard was dat er toch lager dan een C-score
gegeven kan worden.
Belangrijk verwijtbare fouten:
In de vorige handleiding stonden vier voorbeelden van belangrijk verwijtbare fouten. Hier zijn er in de
nieuwe handleiding twee aan toegevoegd. Het is niet toegestaan dat rapporteurs anders belangrijk
verwijtbare fouten formuleren dan diegene die in de handleiding vermeld staan.
Wijziging in het rapportageformulier:
Een veel gehoorde wens was dat de tekstvakken in het rapportageformulier samengevoegd zouden
worden. Dit is nu gerealiseerd. In plaats van een apart tekstvak voor complimenten en
aandachtspunten is er nu één vak toelichtingen. Hier kunnen zowel complimenten als
aandachtspunten vermeld worden. Het is aan te bevelen om alle competenties chronologisch te
vermelden. Dus beginnen met 1.1 dan 1.2 enzovoorts.
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