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1. INLEIDING 

Alle assistent-scheidsrechters in de top van het amateurvoetbal en in het Talententraject betaald 
voetbal worden beoordeeld middels hetzelfde beoordelingssysteem. In deze handleiding wordt uitleg 
gegeven over het beoordelingssysteem en het schrijven van een beoordelingsrapport voor assistent-
scheidsrechters.  

 

Voor de leesbaarheid van deze toelichting wordt uitgegaan van de AV-begrippen “rapporteur” en 

“rapporteren”. Degenen die in het Talententraject actief zijn moeten hiervoor lezen “waarnemer” en 

“waarnemen”.  

 

Waar gesproken wordt over technische richtlijnen wordt bedoeld de “Technische richtlijnen 

samenwerking scheidsrechter en assistent-scheidsrechter”. 

 

De handleiding is zowel van toepassing op AV als het Talententraject (TT), tenzij bij een bepaald 

onderdeel in een blok nadrukkelijk is aangegeven, dat de daarop volgende tekst alleen voor AV of TT 

van toepassing is. 

 

Heeft de rapporteur voorbereiding nodig? Zonder omwegen is het antwoord: Jazeker! 

Enkele adviezen zijn: 

- het regelmatig bestuderen van de laatste uitgaven van de Spelregels Veldvoetbal en de 

aanvullende instructie en het bijhouden van spelregelwijzigingen; 

- het regelmatig doornemen van deze handleiding; 

- het bezoeken van contactavonden, bijeenkomsten, bijscholingen en applicatiecursussen; 

- regelmatig reflecteren op het eigen handelen. 

 

Niets is moeilijker en uitdagender dan een juist maar vooral objectief oordeel geven over anderen. De 

herkenbaarheid van het oordeel voor de betreffende assistent-scheidsrechter (om zich verder te 

kunnen ontwikkelen) is van essentieel belang.  

 

Tijdens de wedstrijd observeert en registreert de rapporteur de concrete gedragingen van de 

assistent-scheidsrechter. Uitsluitend op basis van deze notities dient de rapporteur de scores op het 

beoordelingsformulier in te vullen. Op deze wijze wordt een zo groot mogelijke objectiviteit bereikt. 

Niet het gevoel van de rapporteur moet op papier komen, maar de gemaakte aantekeningen langs het 

veld bepalen de scores van de assistent-scheidsrechter.  

 

 

De rapporteur noteert het concreet waargenomen gedrag in de kolom „observaties‟, bij het betreffende 

item op het beoordelingsformulier. Bij onderdelen D (verbeterpunten) en E (toelichting) kan de 

De beoordeling van de assistent-scheidsrechter moet gebaseerd zijn op wat de  

rapporteur de assistent-scheidsrechter daadwerkelijk heeft zien doen of zien nalaten. 

Zijn concrete gedragingen! 
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rapporteur ook adviezen of bouwstenen aandragen (voor zover deze in lijn zijn met hetgeen in de 

handleiding c.q. technische richtlijnen staat beschreven) die ten dienste staan van de betrokken 

assistent-scheidsrechter ten einde zijn assisteren op een hoger niveau te brengen  

 

Uitsluitend voor het AV 

 

Er is geen contact tussen rapporteur en assistent-scheidsrechter over de wedstrijd, behalve bij 

uitzonderingsgevallen, zoals het tijdelijk of definitief staken van een wedstrijd. 

Contact met de assistent-scheidsrechter over diens functioneren in de rust en na afloop van de 

wedstrijd is niet toegestaan.  

 

 

Uitsluitend voor het TT 

 

Na afloop van de wedstrijd is er een korte (5 minuten) nabespreking van de wedstrijd met de 

assistent-scheidsrechter. De assistent-scheidsrechter krijgt dan feedback over zijn prestatie (max. 3-4 

relevante onderwerpen).  

De rapporteur kan enkele vragen ter opheldering stellen. Denk hierbij aan mogelijke headset-

communicatie die heeft plaats gevonden, die van invloed kan zijn op het al dan niet handelen van een 

assistent-scheidsrechter. Indien van toepassing wordt aangegeven, dat wedstrijdsituaties nog nader 

bekeken worden op TV.  

Voorkomen moet worden dat er al beoordelingscijfers worden genoemd, dat (te) resoluut een oordeel 

wordt gegeven over twijfelgevallen en dat (te) gedetailleerde wedstrijdsituaties worden besproken. 

 

In het rapport wordt bij de betreffende competentie aangegeven welke punten zijn besproken en wat 

de reactie/houding van de assistent-scheidsrechter hierop was. 

 

De rapporteur stemt met de assistent-scheidsrechter af waar en wanneer hij de nabespreking houdt. 

Dit gebeurt niet in de kleedkamer na afloop van de wedstrijd. 
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2. ALGEMENE INFORMATIE 

De vorm 

 

Wat hebt u de assistent-scheidsrechter zien doen of zien nalaten? 

Niet uw mening als rapporteur, maar een analyse van de feiten dient u te ‘vertalen’, alleen dan 

is er sprake van een zo objectief mogelijke beoordeling. 

 

Bij de observaties wordt niet de “u-vorm”gebruikt, maar wordt gesproken over “de ASR”. 

 

De inhoud en de competenties 

Het beoordelingsformulier bestaat uit 6 competenties.  

 

Met competenties wordt bedoeld: 

Het geïntegreerde geheel van kennis, vaardigheden, attitude en persoonlijke eigenschappen van een 

assistent-scheidsrechter dat in een bepaalde context leidt tot succesvol presteren. 

 

Verderop in deze handleiding wordt elke competentie benoemd en nader toegelicht. 

 

Niveaus van assistent-scheidsrechters 

In het voetbal is sprake van verschillende niveaus. Een rapporteur krijgt te maken met beginnende 

assistent-scheidsrechters, gevorderde assistent-scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die in 

de top van het amateurvoetbal assisteren.  

 

Het beoordelingsformulier dat voor alle niveaus wordt gebruikt, is gebaseerd op dezelfde zes 

competenties. 

 

Wat wordt beoordeeld 

Geen focus op fouten, maar aandacht voor het „assisteren‟ van de wedstrijd.  

Met andere woorden: De rapporteur dient zich niet te richten op de fouten die de assistent-

scheidsrechter maakt, maar op de wijze waarop de assistent-scheidsrechter handelt, omgaat met de 

scheidsrechter, spelers, begeleiders, publiek en hoe hij de spelregels en de technische richtlijnen in de 

praktijk toepast.  

 

Uitsluitend voor het TT 

 

Door het gebruik van de elektronische headset is er een hele nieuwe dimensie aan het 

arbitreren toegevoegd. Het is voor een rapporteur niet hoor- en niet altijd zichtbaar, dat er 

headsetcommunicatie plaatsvindt. Indien een vermoeden bij de rapporteur is ontstaan over 

headsetcommunicatie, kan hij in het belang van zijn objectieve waarneming, hier 
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verhelderingsvragen over stellen aan de assistent-scheidsrechter. Deze verhelderingsvragen 

kunnen genomen beslissingen van de assistent-scheidsrechter in een heel ander daglicht 

stellen. De rapporteur dient deze vragen op te nemen in zijn rapportage onder de specifieke 

competentie en eventueel de toelichting. Assistenten TT maken gebruik van de headset 

wanneer zij zijn aangesteld bij een masterclass scheidsrechter. 

 

 

Voor het beoordelen van assistent-scheidsrechters is gekozen voor een eenvoudige methode. De 

objectiviteit in de methode wordt bewaakt door de hoge standaardisatie van de beoordeling. De 

competenties die het succes van een assistent-scheidsrechter bepalen, zijn onderverdeeld in een 

aantal waarneembare gedragingen. Het is aan de rapporteur om te rapporteren hoe vaak men deze 

gedragingen in de wedstrijd ziet vergeleken met het aantal momenten waarop dit waargenomen had 

moeten worden.  

 

Bekijk het optreden van de assistent-scheidsrechter met een positieve blik en zoek niet naar fouten! 

 

Leg in geval van twijfel situaties altijd uit in het voordeel van de assistent-scheidsrechter. 

 

Observaties 

Bij de competenties is aangegeven wat er ten minste bij de observaties aan de orde hoort te komen 

en op welke manier dit minimaal moet worden beschreven. Dit is gedaan om (vooral de beginnende) 

rapporteurs te ondersteunen en om tot zo veel mogelijk uniformiteit te komen. 

 

Het kan voorkomen dat een verkeerde handeling van de assistent-scheidsrechter op meerdere 

competenties betrekking heeft. Bijvoorbeeld het niet goed positie kiezen bij de voorlaatste verdediger 

(B2), waardoor buitenspel wordt gemist (B6) of het te veel gefocust zijn op het spel (B3 verkeerde 

concentratie), waardoor de voorlaatste verdediger wordt losgelaten (B2). De verkeerde handeling 

wordt dan bij meerdere competenties vermeld en in de becijfering bij deze competenties 

meegenomen. 

Hierbij moet er wel voor worden gewaakt dat zaken die onlosmakelijk van elkaar plaatsvinden niet 

dubbel worden aangerekend. Bijvoorbeeld: de assistent-scheidsrechter schat ten onrechte een duel in 

als correct (bij B5 vermelden), maar het mag hem dan bij B4 niet worden aangerekend dat hij geen 

initiatief nam en/of bij B1 dat hij niet een wapperend signaal heeft gegeven. 

 

Voorkom tegenstrijdigheden en herhalingen. Zorg ervoor dat de scores in overeenstemming zijn met 

de observaties. 

 

Schrijf de toelichting kort en zakelijk. Gebruik geen onduidelijke afkortingen. Wel kan gebruik worden 

gemaakt van ASR (voor assistent-scheidsrechter) en VLV (voor voorlaatste verdediger). 

Schrijf bij voorkeur de namen van de teams voluit en gebruik daarvoor niet één letter bijv. T (thuisclub) 

en B (bezoekers).  
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Maak bij vermelding van de minuten gebruik van de aanduidingen 1
e
 t/m 90

e
 minuut en niet van bijv. 

4
e
 minuut in de 1

e
 helft en 12

e
 minuut in de 2

e
 helft. Situaties in de extra tijd kunnen worden aangeduid 

met bijv. 45+2
e
 minuut en 90+1

e
 minuut. 

 

 

Lees alles goed na alvorens u het beoordelingsformulier definitief verzendt, want daarna kunt u geen 

veranderingen meer aanbrengen. 

 

Bewaar aantekeningen, voor het geval er vragen komen van de kwaliteitsbewaking of in geval van 

een bezwaar- of beroepschrift. 

 

Tips voor het invullen van het formulier 

Bij het invullen van het beoordelingsformulier is het handig als de rapporteur de volgende zaken bij de 

hand heeft: 

 zijn aantekeningen; 

 de puntenschaal (de „meetlat‟ om aan de hand van de observaties de juiste score te bepalen); 

 deze handleiding; 

 de technische richtlijnen; 

 de Spelregels veldvoetbal en de aanvullende instructies hierop; 

 het van toepassing zijnde Informatie- en afsprakenboek; 

 voor het AV het betreffende bewaarnummer. 

 

Bijzonderheden 

Bijzonderheden, zoals het (tijdelijk) staken van een wedstrijd, een assistent-scheidsrechter die 

geblesseerd is uitgevallen etc., dient u apart te rapporteren door een e-mail te sturen naar uw 

aanspreekpunt bij de KNVB. 

 

Uitsluitend AV 

 

Indien een assistent-scheidsrechter niet komt opdagen, dan geen digitaal rapport invullen, 

maar dit melden per e-mail. U kunt een vergeefs gemaakte reis aangeven door een e-mail te 

sturen naar uw aanspreekpunt bij de KNVB. Indien u op het allerlaatste moment wordt 

aangesteld of bij een andere wedstrijd, dan zult u de wedstrijd nog niet in het scherm kunnen 

zien in het Official Portal. Dit is pas zichtbaar in de internetapplicatie nadat de gegevens op 

maandag zijn verwerkt. 

 

 

 

  

Het opschrijven van concreet waargenomen gedrag betekent dat elke wedstrijd op zich 

staat. Het gebruik van standaard zinnen of teksten uit andere (voorbeeld) rapporten is 

niet aan de orde. 
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3. TOELICHTING OP HET FORMULIER 

Nu volgt een toelichting op het formulier, waaronder de 6 competenties. 

 

A. Totaalindruk 

    

  Hiermee wordt het totale optreden van de ASR in deze wedstrijd gekarakteriseerd. 

Totaalindruk  

 

De rapporteur kent bij de zes competenties cijfers toe op basis van wat onder “becijfering” in deze 

handleiding is vermeld.  

 

De door de rapporteur gegeven cijfers op het beoordelingsformulier bepalen het eindcijfer.  

De door de rapporteur vermelde toelichtingen (observaties) onderbouwen de cijfers. Het eindcijfer 

wordt op basis van de 6 gegeven cijfers automatisch door het systeem berekend.  

Hierbij telt het cijfer voor buitenspel 3x, fysieke conditie 2x en de overige competenties 1x mee in het 

gewogen gemiddelde. 

 

B. Functioneren 

    

1. Communicatie   

Duidelijkheid en 

uitstraling 

Het optreden van de ASR is rustig en gedecideerd. Zijn vlagsignalen zijn strak en 

conform het protocol. Beslissingen worden zonder aarzeling genomen. 

 

Voor de assistent-scheidsrechter is het van groot belang beslissingen op de juiste wijze te 

communiceren met de andere wedstrijdofficials (contacten met spelers en mensen in de instructiezone 

vallen onder mentale conditie). Daarvoor dient hij zich bewust te zijn van zijn houding en lichaamstaal 

en legt hij in zijn vlagsignalen de nodige overtuigingskracht. De manier waarop deze signalen worden 

gegeven, de vlagvoering en het maken van gebaren zijn ook onderdelen van deze competentie. 

 

Het gaat erom dat de assistent-scheidsrechter op beslismomenten kordaat en duidelijk met een 

vlagsignaal zijn advies ondersteunt en dat zijn optreden rustig en gedecideerd is. De vlagsignalen zijn 

strak en conform de technische richtlijnen. Beslissingen worden zonder aarzeling genomen.  

 

Uitsluitend TT 

 

Voor het nemen van de juiste beslissing, zal de arbitrage gebruik maken van de headset indien 

een scheidsrechter uit de masterclass is aangesteld. In geval van complexere situaties kan het 

voorkomen dat er enkele seconden overleg gevoerd wordt tussen leden van de arbitrage. 

Doordat het nemen van de juiste beslissing in dit soort situaties voorgaat op het nemen van 

een snelle beslissing (en wellicht tegenstrijdigheid tot gevolg heeft), kan de assistent-
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scheidsrechter enkele seconden later concreet gedrag vertonen (of nalaten). Dit heeft dan in 

deze specifieke gevallen niets te maken met een weifelend vlagsignaal, maar heeft als doel 

afstemming te verkrijgen over het nemen van de juiste beslissing  (zie ook competentie 4, 

Samenwerking). 

 

 

Met betrekking tot de techniek van het vlaggen wordt verwezen naar de technische richtlijnen.  

 

Concreet zal de rapporteur bij deze competentie ten minste ingaan op de volgende aspecten 

• Houding, lichaamstaal en communicatie met andere wedstrijdofficials (contact met spelers en 
trainers valt onder mentale conditie).  

• Vlagsignaal rustig, strak, duidelijk en resoluut (stilstaan bij geven signaal, mits het spel niet snel 
hervat wordt) 

• Geen opzichtige, maar uitsluitend discrete en functionele hand- en armgebaren (tot minimum 
beperkt) 

• Signaal conform de technische richtlijnen (goed gaat voor mooi): inworp, hoekschop, doelschop, 
overtreding, buitenspel en wisselen  

• Positie na een geldig doelpunt op de helft van de assistent-scheidsrechter (loopactie naar positie 
rand strafschopgebied), bij aangeven hoekschop, bij aangeven doelschop, bij beslissing 
strafschop (doorlopen naar de hoekvlag) en bij de middellijn als de voorlaatste verdediger op de 
andere helft of op de middellijn staat (ingedraaid) Opmerking: noem alleen de situaties waarin het 
duidelijk verkeerd ging. Zo kan bijv. het niet ingedraaid zijn wanneer de voorlaatste verdediger OP 
de middellijn staat achterwege blijven. 

• Vlagvoering: veldzijde (bij zijwaarts bewegen, positie ingedraaid middellijn en nemen hoekschop is 
dat links) en vlag onderhands overnemen 

 

Als de assistent-scheidsrechter bij positie middellijn (voorlaatste verdediger is op de andere helft) en 

bij een hoekschop de vlag niet in de linker hand heeft dit alleen als advies vermelden. Niet in de 

becijfering meenemen. 

 

Minimale beschrijving bij de observaties 

• De rapporteur geeft in algemene bewoordingen aan hoe genoemde onderdelen zijn uitgevoerd.  
• Opvallende momenten (positief en negatief) worden concreet met vermelding van de minuut 

beschreven. 

 

2. Fysieke conditie   

Volgen, positie kiezen 

en lijnbewaking 

De ASR volgt consequent de voorlaatste verdediger en kiest dusdanig positie dat 

hij optimaal kan waarnemen en dat de lijnen op adequate wijze worden bewaakt. 

 

Door een uitstekende fysieke conditie is de assistent-scheidsrechter in staat het spel op de juiste wijze 

te volgen, optimaal positie te kiezen en te zorgen voor een goede lijnbewaking. Voor de assistent-

scheidsrechter zijn de belangrijkste elementen van deze competentie: beweeglijkheid, wendbaarheid, 

dynamiek en explosiviteit. Een snelle sprint en hoge startsnelheid zijn vanzelfsprekend. 
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De mate waarin de assistent-scheidsrechter positie kiest en in een rechte lijn, parallel aan de doellijn, 

zicht heeft en houdt op de voorlaatste verdediger, de zijlijn, de 5-meterlijn, de 16-meterlijn en de 

doellijn.  

Hij volgt consequent de voorlaatste verdediger en kiest dusdanig positie dat hij optimaal kan 

waarnemen en dat de lijnen op adequate wijze worden bewaakt. 

Belangrijk voor de assistent-scheidsrechter is zijn waarnemingspositie, met andere woorden, een 

assistent-scheidsrechter die consequent de positie van de voorlaatste verdediger volgt en zich niet 

laat afleiden door externe factoren, komt in zijn beslissingen overtuigend over.  

De assistent-scheidsrechter moet actief, flexibel positie kiezen en moet zich, als het nodig is, snel 

verplaatsen en laten zien dat hij een goede start- en sprintsnelheid in huis heeft. Hij dient dit de gehele 

wedstrijd vol te houden.  

 

Oogcontact met de scheidsrechter is erg belangrijk, zowel tijdens het spel als bij spelhervattingen. 

Indien de scheidsrechter aangeeft dat de assistent-scheidsrechter zijn positie moet aanpassen dan 

dient de assistent-scheidsrechter deze aanwijzing strikt op te volgen. De assistent-scheidsrechter 

dient zijn positie aan te passen aan die van de scheidsrechter en niet andersom. Uitgangspunt is 

echter dat de assistent-scheidsrechter positie inneemt ter hoogte van de voorlaatste verdediger ten 

behoeve van de buitenspelbeoordeling, ook als de scheidsrechter zich op deze lijn bevindt. 

 

Concreet zal de rapporteur bij deze competentie ten minste ingaan op de volgende aspecten 

• Loopvermogen: beweeglijk, wendbaar, dynamiek, explosiviteit en goede sprint- en startsnelheid 
• Positie voorlaatste verdediger aanhouden of de hoogte van de bal als deze dichterbij de doellijn is 

dan de voorlaatste verdediger 
• Positie bij zetten van druk van aanvaller(s) op de keeper * 
• Bewaking doellijn (hieronder valt ook positie innemen bij een strafschop op de helft van de 

assistent-scheidsrechter en de loopbeweging naar deze positie, alsmede het weer positie 
innemen na de strafschop (zoals dit in de technische richtlijnen is vermeld) 

• Loopactie om hoek- en doelschop vanaf de juiste plek te kunnen aangeven 
• Bewaking 5- en 16-meterlijn met de terugkeer naar de voorlaatste verdediger * 

 
* In het rapport vermelden als het niet is voorgekomen. 

 

Minimale beschrijving bij de observaties 

• Zetten van druk van aanvaller (s) op de keeper: correct uitgevoerde momenten de minuten 
vermelden.  

• Belangrijke momenten doellijnbewaking: correct uitgevoerde situaties beschrijven met vermelding 
van de minuut. 

• Indien van toepassing ingaan op de terreinomstandigheden van de looplijn van de assistent-
scheidsrechter (drassig, modderig, camera‟s, warmlopende wisselspelers et cetera) 

• Overige aspecten: de rapporteur geeft in algemene bewoordingen aan hoe genoemde onderdelen 
zijn uitgevoerd. Opvallende positieve momenten worden concreet met vermelding van de minuut 
beschreven. 

• Voor alle aspecten geldt dat niet correct uitgevoerde momenten concreet worden beschreven met 
vermelding van de minuut. 

 

3. Mentale conditie   

Concentratie en De ASR is steeds geconcentreerd en laat zich niet afleiden door externe factoren. 
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stressbestendigheid In moeilijke omstandigheden blijft hij rustig en laat zich niet beïnvloeden door 

reacties van spelers, trainers of publiek. 

 

Gedurende de hele wedstrijd verwachten we van de assistent-scheidsrechter een hoge 

concentratiegraad. Daarnaast is hij mentaal weerbaar en stressbestendig. D.w.z. dat hij goed om kan 

gaan met weerstanden vanuit de omgeving: spelers, trainers en publiek.  

 

Een aandachtspunt bij concentratie is o.m. hoe de assistent-scheidsrechter handelt na een gescoord 

doelpunt. Op de andere speelhelft blijft de assistent-scheidsrechter bij de middellijn staan of ter hoogte 

van de VLV (hangt af waar die op dat moment is). Hij observeert wat er gebeurt en als de spelers 

teruglopen naar de eigen helft, dan loopt hij, zo mogelijk, achteruit mee met de VLV, zodat hij altijd 

zicht houdt op de situatie. Bij een doelpunt op de eigen speelhelft gebeurt het observeren na het 

uitvoeren van een correcte loopactie (loopactie zelf is communicatie).  

 

Bij deze competentie hoort ook dat de assistent-scheidsrechter met de nodige tact optreedt. In 

hoeverre is hij in staat is om op adequate wijze via (non-)verbale communicatie met spelers en andere 

betrokkenen contact te maken, te onderhouden en spanning niet te laten oplopen.  

 

In feite bestaat deze competentie uit twee delen. Enerzijds de wijze waarop de assistent-

scheidsrechter contact heeft met spelers en andere betrokkenen en anderzijds de wijze waarop de 

assistent-scheidsrechter reageert op kritiek aan zijn adres vanaf de bank of het publiek. Het contact 

dient functioneel te zijn. Het is voor de assistent-scheidsrechter een belangrijk middel om de sfeer in 

de wedstrijd te beïnvloeden. 

 

Assistent-scheidsrechters, die overdreven vaak en/of op ongepaste momenten en/of op momenten 

dat de wedstrijd er niet om vraagt, contact zoeken met spelers, trainers, officials en andere bankzitters 

zijn niet functioneel bezig. Contact zoeken met het publiek is verboden.  

 

Uitsluitend AV zonder 4
e 
official 

 

Indien een trainer tijdens het spel op correcte wijze een assistent-scheidsrechter benadert, kan 

hij deze kort en zakelijk te woord staan. Dit contact moet tot een minimum worden beperkt. 

Contact zoeken met de bank is meestal niet functioneel. 

 

 

Uitsluitend bij wedstrijden met een 4
e 
official   

 

De voor het AV vermelde zaken gelden ook als er een 4e official is, maar worden bij voorkeur 

aan deze functionaris overgelaten. 
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Concreet zal de rapporteur bij deze competentie ten minste ingaan op de volgende aspecten 

• Concentratie, weerbaar, stressbestendig, tact 
• Behouden van rust bij complexe situaties (mits deze situaties zich voordoen) 
• Omgaan met spelers, bank en publiek 

 

Minimale beschrijving bij de observaties 

• De rapporteur geeft in algemene bewoordingen aan hoe genoemde onderdelen zijn uitgevoerd.  
• Opvallende momenten (positief en negatief) worden concreet met vermelding van de minuut 

beschreven. 

 

4. Samenwerking   

Samenwerking en 

afstemming 

Op beslismomenten zoekt de ASR steeds oogcontact met de SR. Zijn adviezen 

stemt hij op de juiste wijze af met de SR en de 4
e
 official. 

 

De assistent-scheidsrechter laat zien deel van het arbitrale team te zijn, is een teamspeler en hij is 

coöperatief ingesteld. Hij is zich bewust van zijn ondersteunende taak, maar neemt zijn 

verantwoordelijkheid indien nodig. Bij het nemen van beslissingen zorgt de assistent-scheidsrechter 

voor goede afstemming met de scheidsrechter of de 4e official door middel van oogcontact, headset, 

piepsignaal of loopactie.  

 

Bij inworpen, doel- en hoekschoppen aan de zijde van de assistent-scheidsrechter geeft hij in principe 

resoluut een advies middels een vlagsignaal. Waar noodzakelijk vindt, voordat een vlagsignaal wordt 

gegeven, afstemming over de beslissing plaats tussen assistent-scheidsrechter en scheidsrechter 

middels oogcontact TT: en/of headset, alvorens een vlagsignaal wordt gegeven. 

 

Samenwerken is ook verantwoordelijkheid nemen als de scheidsrechter in het werkgebied van de 

assistent-scheidsrechter de overtreding niet kan waarnemen of buiten het werkgebied erom vraagt. 

Vlaggen als de scheidsrechter zelf in positie is om het waar te nemen, waardoor de assistent-

scheidsrechter de scheidsrechter min of meer dwingt een beslissing te nemen dient te worden 

voorkomen. 

Vlaggen ter ondersteuning van een beslissing van de scheidsrechter is niet nodig. Wel toegestaan is 

een vlagsignaal in het fluitsignaal van de scheidsrechter ter versterking van de beslissing van de 

scheidsrechter indien in de nabijheid van de assistent-scheidsrechter een overtreding wordt gemaakt. 

 

Ter verheldering van initiatief nemen een aantal situaties. 

 

Overtreding in het werkgebied van de ASR, niet zichtbaar voor de SR en  

geen mogelijkheid voordeel 

 

ASR vlagt B4 vermelden als correct initiatief tonen 

B5 vermelden correcte beoordeling overtreding 

 

ASR vlagt niet B5 vermelden als onjuiste beoordeling overtreding  
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Overtreding in het werkgebied van de ASR, niet zichtbaar voor de SR en  

(mogelijk) voordeel 

 

ASR past wait and see toe en  

er ontstaat ook voordeel 

 

B5 vermelden juiste toepassing voordeel 

ASR past wait and see toe en  

vlagt als het voordeel niet ontstaat 

B4 vermelden als correct initiatief tonen 

B5 vermelden als correct beoordeling overtreding en juiste 

toepassing voordeel (wait and see)  

 

ASR past wait and see niet toe en  

vlagt meteen 

 

B5 vermelden als onjuiste toepassing voordeelregel 

 

ASR vlagt niet, ook als er geen voordeel 

is na toepassing wait and see 

 

B5 vermelden als onjuiste beoordeling overtreding 

Situatie in het werkgebied van de ASR, wel zichtbaar voor de SR en  

de SR fluit voor een overtreding 

 

ASR geeft een vlagsignaal in het 

fluitsignaal 

 

B4 vermelden als correcte samenwerking 

 

ASR geeft een vlagsignaal na het 

fluitsignaal 

 

B4 vermelden als geen correcte samenwerking 

ASR geeft geen signaal of de ASR geeft 

al een vlagsignaal voordat de SR heeft 

gefloten, waarbij de SR een vrij zich op 

de situatie heeft 

Niets vermelden bij B4 en B5 

 

Situatie in het werkgebied van de ASR, wel zichtbaar voor de SR, maar  

de SR vindt het terecht geen overtreding 

 

ASR geeft aan dat er een overtreding 

wordt gemaakt 

 

B4 vermelden als een onjuist initiatief 

 

ASR geeft niets aan 

 

Niets vermelden bij B4 en B5 
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Situatie in het werkgebied van de ASR, wel zichtbaar voor de SR, maar  

de SR vindt het ten onrechte geen overtreding 

 

ASR geeft aan dat er een overtreding 

wordt gemaakt 

 

Uitsluitend AV 

 

In principe ligt de beslissing bij de SR en moet de ASR 

niet vlaggen, maar als het een duidelijke fout is van de SR 

hoort de ASR initiatief te nemen (B4) om de SR op de 

overtreding te wijzen (B5 juiste beoordeling overtreding). 

 

Uitsluitend TT (indien headset beschikbaar) 

 

Er is communicatie via de headset (of dit is gebeurd bij de 

feedback meenemen) en het vlaggen is vervolgens een 

juist initiatief (B4) en juiste beoordeling overtreding (B5). 

 

  

ASR geeft niets aan Uitsluitend AV 

 

In principe ligt de beslissing bij de SR en moet het niet 

vlaggen door de ASR hem niet worden aangerekend, 

tenzij het een duidelijke fout is van de SR. In dit geval 

neemt de ASR ten onrechte geen initiatief (B4). 

 

Uitsluitend TT (indien headset beschikbaar) 

 

Er is communicatie via de headset (of dit is gebeurd bij de 

feedback meenemen) en de SR is verantwoordelijk voor 

de beslissing.  

 

 

Concreet zal de rapporteur bij deze competentie ten minste ingaan op de volgende aspecten 

• ASR laat zien onderdeel van het arbitrale team te zijn, waarbij hij waar noodzakelijk zijn 
beslissingen afstemt met de SR 

• Verantwoordelijkheid nemen * 
• Samenwerking ASR1 en SR bij wisselen, bijv. SR ziet niet dat er een wissel wordt aangegeven 

door de ASR (geen fout van de ASR) of de SR ziet een wissel klaar staan en de ASR reageert niet 
(wel fout van de ASR)  

• Overnemen wisselsignaal door ASR2 
• Noteren gele kaarten door ASR1 en ASR2 (denk eraan dat het houden van overzicht soms 

belangrijker is dan het noteren van een kaart) 
Let op: rode kaarten worden NIET meegeschreven. Dit geldt ook voor een rode kaart die het 
gevolg is van een 2

e
 gele kaart. 
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Uitsluitend AV, wanneer er geen 4
e
 official is aangesteld 

• Noteren van doelpunten door ASR1 en ASR2 
• Noteren van wissels door ASR1 

 

* In het rapport vermelden als deze situaties zich niet hebben voorgedaan. 

 

Minimale beschrijving bij de observaties 

• Verantwoordelijkheid nemen: correct uitgevoerde momenten de minuten vermelden.  
• Overige aspecten: de rapporteur geeft in algemene bewoordingen aan hoe genoemde onderdelen 

zijn uitgevoerd. Opvallende positieve momenten worden concreet met vermelding van de minuut 
beschreven. 

• Voor alle aspecten geldt dat niet correct uitgevoerde momenten concreet worden beschreven met 
vermelding van de minuut. 

 

5. Toepassing overige spelregels 

Overtredingen, 

inworp, doelschop en 

hoekschop 

De ASR beoordeelt overtredingen op de juiste wijze. Zijn adviezen m.b.t. inworp, 

doelschop en hoekschop zijn correct.  

 

Bij deze competentie is het beoordelen van overtredingen belangrijk. Het motto bij het vlaggen voor 

overtredingen dient te zijn: terughoudendheid! 

De assistent-scheidsrechter dient de afspraken na te komen die de scheidsrechter vooraf heeft 

besproken m.b.t. het wel of niet vlaggen voor overtredingen. 

 

Overtredingen binnen het eigen werkgebied (tot lijn van het strafschopgebied), niet zichtbaar voor de 

scheidsrechter, moeten met een vlagsignaal gesignaleerd worden. Alvorens een vlagsignaal te geven 

dient de assistent-scheidsrechter beoordeeld te hebben of er sprake is van voordeel voor de partij 

tegen wie de overtreding is begaan. 

 

Uitsluitend TT 

 

Overtredingen binnen het eigen werkgebied, zichtbaar voor de scheidsrechter, moeten worden 

gesignaleerd en in eerste instantie kenbaar worden gemaakt via de headset. Meevlaggen in 

het fluitsignaal dient plaats te vinden als de situatie daarom vraagt. 

 

 

Overtredingen buiten het eigen werkgebied moeten alleen worden gesignaleerd, indien de 

scheidsrechter om advies vraagt of als het buiten het waarnemingsgebied van de scheidsrechter valt. 

Het werkgebied van de assistent-scheidsrechter wordt groter naarmate de scheidsrechter zich verder 

van de situatie bevindt. Alvorens een vlagsignaal te geven dient de assistent-scheidsrechter 

beoordeeld te hebben of er sprake is van voordeel voor de partij tegen wie de overtreding is begaan. 
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Het toekennen van de inworp aan de juiste partij en het nemen van goede beslissingen m.b.t. 

doelschop en hoekschop vallen ook onder deze competentie. 

De assistent dient te vlaggen wanneer de bal geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan, hetzij 

over de grond, hetzij door de lucht. 

 

Ook de toepassing van andere spelregels, bijvoorbeeld het correct uitvoeren van de wissel als er geen 

4
e
 official is (controle uitrusting en eerst speler eruit en dan wisselspeler erbij de middellijn in) en als er 

geen 4
e
 official is het optreden tegen officials die zich buiten de instructiezone begeven, worden bij 

deze competentie vermeld.  

 

Het gaat hier om de kwaliteit van de beslissing, niet hoe deze tot stand is gekomen. Zo dient 

bijvoorbeeld de positie van de assistent-scheidsrechter op het moment van toepassen van de overige 

spelregels uitsluitend beoordeeld te worden bij de competentie 2 en het vlagsignaal bij competentie 1. 

 

Concreet zal de rapporteur bij deze competentie ten minste ingaan op de volgende aspecten  

• Beoordelen overtredingen * 
• Beoordelen inworp 
• Beoordelen doelschop/hoekschop 
• Correct uitvoeren van wissels door ASR1 als er geen 4

e
 official is 

 
* In het rapport vermelden als er geen overtredingen waren om te beoordelen. 
 

Minimale beschrijving bij de observaties 

• Overtredingen: correct uitgevoerde momenten de minuten vermelden. Bij belangrijke momenten 
ook de situatie beschrijven met vermelding van de minuut. 

• Overige aspecten: de rapporteur geeft in algemene bewoordingen aan hoe genoemde onderdelen 
zijn uitgevoerd (het is niet nodig om het aantal correct beoordeelde inworpen, doel- en 
hoekschoppen te vermelden). Opvallende positieve momenten worden concreet met vermelding 
van de minuut beschreven. 

• Voor alle aspecten geldt dat niet correct uitgevoerde momenten concreet worden beschreven met 
vermelding van de minuut. 

 

6. Buitenspel   

Beoordelen 

buitenspelsituaties 

De ASR neemt correcte beslissingen m.b.t. buitenspel. Hij weet goed onderscheid 

te maken tussen strafbaar en niet strafbaar buitenspel en past daarbij de wait-and-

see-techniek op de juiste wijze toe. 

 

Het correct beoordelen van buitenspel is de belangrijkste competentie van de assistent-

scheidsrechter. Hij dient over een uitstekend waarnemingsvermogen te beschikken en moet overzicht 

behouden in complexe situaties. Hij weet goed onderscheid te maken tussen strafbaar en niet 

strafbaar buitenspel en past daarbij de wait-and-see-techniek op de juiste wijze toe. Bij zogenaamde 

net-niet situaties en in geval van twijfel toont de assistent-scheidsrechter de moed om niet te vlaggen. 

Verder wacht hij met vlaggen tot daadwerkelijk kan worden vastgesteld dat er sprake is van strafbaar 

buitenspel.  
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Uitsluitend TT 

 

Twijfelt de assistent-scheidsrechter of een geconstateerde buitenspelpositie strafbaar is, 

bijvoorbeeld omdat al dan niet sprake is van beïnvloeding, dan stemt hij door gebruik van de 

headset zijn waarneming af met de scheidsrechter, alvorens te beslissen. Hetzelfde doet hij als 

de bal bij een buitenspel staande speler terechtkomt en hij twijfelt over welke partij de bal het 

laatst heeft gespeeld. In beide gevallen wordt niet eerder gevlagd dan dat er zekerheid is over 

de strafbaarheid van de buitenspelpositie. 

 

 

Buitenspel ziet de assistent-scheidsrechter of hij ziet het niet. Het gaat hier om de kwaliteit van de 

beslissing, niet hoe deze tot stand is gekomen. Zo dient bijvoorbeeld de positie van de assistent-

scheidsrechter op het moment van de buitenspelwaarneming uitsluitend beoordeeld te worden bij de 

competentie 2 en het vlagsignaal bij competentie 1. Het gaat om de kwaliteit van de beslissing van de 

assistent-scheidsrechter bij het beoordelen van strafbaar en niet-strafbaar buitenspel. Anders gezegd:  

- Was het strafbaar buitenspel of niet? 
- Paste de assistent-scheidsrechter de wait-and-see-techniek op de juiste wijze toe? 

 

Strafbaar 

Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt op het moment dat de bal wordt gespeeld of geraakt 

door een medespeler, wordt alleen gestraft als hij actief betrokken raakt bij het spel. In de spelregels 

veldvoetbal wordt omschreven wat onder „actief betrokken‟ wordt verstaan. 

 

Voor de rapporteur is het beoordelen van een buitenspelbeslissing van de assistent-scheidsrechter 

niet altijd eenvoudig. Met name situaties van net wel/net niet zijn lastig waar te nemen. Veelal is de 

positie van de rapporteur niet op één lijn met de voorlaatste verdediger en dus minder goed dan die 

van de assistent-scheidsrechter. Daarom moet de rapporteur in niet echt duidelijke situaties van net 

wel/net niet het voordeel van de twijfel aan de assistent-scheidsrechter geven.  

  

Aangezien van de assistent-scheidsrechter wordt verlangd dat hij bij twijfel voordeel aan de aanvaller 

geeft, moet er sprake zijn van een duidelijk zichtbare fout, en niet van centimeterwerk, wil de 

rapporteur een situatie als fout vermelden. 

  

Makkelijker waarneembaar is het wel of niet ingrijpen in het spel, een tegenstander in diens spel 

beïnvloeden of voordeel trekken door de bal te spelen. Maar ook hier geldt dat bij twijfel de beslissing 

niet als fout van de assistent-scheidsrechter moet worden vermeld.  

  

Verder is niet elke situatie waarin de scheidsrechter een advies van een assistent-scheidsrechter 

negeert een fout van de assistent-scheidsrechter. Bedenk dat scheidsrechter en assistent-

scheidsrechter situaties vanuit verschillende posities beoordelen. Ook is het mogelijk dat de 
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scheidsrechter de voordeelregel toepast, omdat de situatie na een, op zichzelf correct, vlagsignaal 

weer is veranderd. 

  

Waar mogelijk controleert de rapporteur de als onjuist beoordeelde buitenspelsituaties met 

beschikbare beelden. Indien gebruik is gemaakt van tv-beelden wordt dit vermeld in het rapport. 

 

Concreet zal de rapporteur bij deze competentie ten minste ingaan op de volgende aspecten 

 Buitenspelbeoordeling * 

 Net-niet situaties * 

 Toepassen wait and see * 

 Omgaan met complexe situaties  
 
* In het rapport vermelden als deze situaties zich niet hebben voorgedaan. 

 

Minimale beschrijving bij de observaties 

 Bij correct uitgevoerde buitenspelbeoordelingen, net-niet situaties en toepassen wait and see de 
minuten noemen.  

 Correct beoordeelde complexe situaties concreet beschrijven met de vermelding van de minuut. 

 Voor alle aspecten geldt dat niet correct uitgevoerde momenten concreet worden beschreven met 
vermelding van de minuut. 
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C. Sterke punten 

    

Opvallend positieve aspecten van de geleverde prestatie 

1.  

2.  

3.  

 

Bij dit onderdeel worden die competenties of onderdelen van competenties concreet genoemd waarin 

de assistent-scheidsrechter zich tijdens de bezochte wedstrijd op opvallende wijze in positieve zin 

onderscheidde. Dit levert voor de betrokken assistent-scheidsrechter waardevolle informatie op over 

zijn prestatie en ontwikkeling. 

 

In principe hier de hoogste aspecten noemen. Maximaal 3 punten; niet naar punten zoeken. 

 

D. Verbeterpunten 

    

Adviezen ter verbetering n.a.v. de geleverde prestatie 

1.  

2.  

3.  

 

Hier worden competenties of onderdelen ervan concreet vermeld waarop de betrokken assistent-

scheidsrechter zich zou kunnen verbeteren. Dit is een belangrijk onderdeel, omdat de rapporteur hier 

op positief-kritische wijze de aspecten benoemt, waarop de assistent-scheidsrechter zich kan 

verbeteren 

 

In principe hier de laagste aspecten noemen. Maximaal 3 punten; niet naar punten zoeken. 

 

E. Toelichting   

    

 

Bij de onderdelen B1 t/m B6 wordt ingegaan op zaken die concreet met de wedstrijd zelf te maken 

hebben. Overige aspecten, zoals onder meer de zwaarte en het karakter van de wedstrijd, het 
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betreden en het verlaten van het veld, de controle van de doelen vóór de 1e en 2e helft (inclusief het 

letten op het niet aanwezig zijn van voorwerpen in het doel), het handelen bij (tijdelijk) staken van een 

wedstrijd en drinkpauzes, worden hier vermeld. Deze aspecten komen niet in het eindcijfer tot 

uitdrukking. 

 

Als in het AV de passencontrole niet correct verloopt hierover niets in het rapport vermelden, maar een 

mail sturen naar av-scheidsrechterszaken@knvb.nl 

 

Uitsluitend voor het TT 

 

Fysieke verschijning en de wijze waarop dat overkomt beschrijven (zowel positief als minder positief). 

Gaat om sportief en getraind voorkomen; tijdens de wedstrijd een zichtbaar actieve, fitte, energieke 

indruk maken; ook opmerkingen over de staat van de kleding zijn relevant. 

Voor zover deze aspecten gevolgen hebben voor een competentie, bijv. fysieke conditie deze 

gevolgen daar concreet beschrijven en in het cijfer meenemen. 
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4. BECIJFERING 

Per competentie (6x) dient een cijfer te worden toegekend. Deze dient te worden bepaald aan de 

hand van de navolgende richtlijnen (puntenschaal) op basis van de bij de betreffende competentie 

vermelde observaties. 

 

cijfer toelichting 

10.0 Buitengewone prestatie, exceptioneel  

9.5 Sterke prestatie met heel veel correcte moeilijke beslissingen 

9.0 Sterke prestatie met een flink aantal correcte moeilijke beslissingen 

8.5 Sterke prestatie met enkele correcte moeilijke beslissingen 

8.0 Prestatie zoals verwacht mag worden, afdoende en effectief 

7.5 Prestatie die op een belangrijk punt of enkele punten verbeterd moet worden 

7,0 Prestatie die op enkele belangrijke punten verbeterd moet worden 

6.5 Prestatie die op meerdere belangrijke punten verbeterd moet worden 

6.0 Prestatie beneden verwachting, teleurstellend maar niet onvoldoende 

5.5 Prestatie van onvoldoende niveau, op een punt niet afdoende 

5.0 Prestatie van onvoldoende niveau, op meerdere punten niet afdoende 

4.5 Prestatie van onvoldoende niveau, op veel punten niet afdoende 

4.0 Zwakke en onacceptabele prestatie, op alle onderdelen van de competentie niet 

afdoende 

 

 

Een competentie waarop naast correcte moeilijke beslissingen ook een belangrijk verbeterpunt 

voorkomt is niet afdoende en effect uitgevoerd en kan geen 8.0 of hoger scoren. Een competentie 

waarop naast correcte moeilijke beslissingen ook een enkel foutje voorkomt scoort maximaal 8.0. 

 

Alleen in situaties waarbij een competentie volledig goed wordt uitgevoerd met daarnaast correcte 

moeilijke beslissingen worden cijfers hoger dan 8.0 gegeven.  

 

Competenties die een lager of hoger cijfer hebben dan een 8.0, zijn altijd toegelicht op 

basis van concrete situaties,inclusief de vermelding van de minuten waarin ze hebben 

plaatsgevonden 
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Belangrijke fout 

 

Bij een belangrijke fout gaat het om een verkeerde beslissing van de assistent-scheidsrechter met een 

direct gevolg, die het wedstrijdverloop beïnvloedt. 

Voorbeelden van belangrijke fouten zijn: 

 Een doelpunt ontstaan uit een duidelijke buitenspelsituatie of overtreding direct voorafgaand aan 
het doelpunt, die de assistent-scheidsrechter had moeten beoordelen, waarvoor niet is gevlagd. 

 Het afkeuren van een doelpunt naar aanleiding van een vlagsignaal voor buitenspel of een 
overtreding die de assistent-scheidsrechter beoordeelt, terwijl het duidelijk geen buitenspel of een 
overtreding is. 

 Een doelpunt ontstaan uit een situatie waarbij de bal direct daaraan voorafgaand duidelijk over de 
zij- of doellijn is gegaan en waarvoor niet is gevlagd. 

 Het afkeuren van een doelpunt naar aanleiding van een vlagsignaal voor een inworp, doel- of 
hoekschop, terwijl de bal duidelijk niet over de zij- of doellijn is gegaan. 

 

Hierbij geldt dat: 

 Een fout is een fout en hoeft geen invloed te hebben op de uitslag van de wedstrijd. Zo kan er 
derhalve ook bij een stand van bijvoorbeeld 5-0 een belangrijke fout worden gemaakt. 

 Belangrijke fouten worden gecontroleerd aan de hand van TV-beelden, mits beschikbaar (als de 
rapporteur zijn waarneming controleert met TV-beelden, vermeldt hij dit bij de beschrijving van de 
betreffende situatie). 

 Het van belang is of de fout verwijtbaar is aan de assistent-scheidsrechter (als dit niet het geval is, 
vermeldt de rapporteur waarom dit niet het geval is). 

 

Als er sprake is van een belangrijke fout, bepaalt de rapporteur wat het cijfer bij de betreffende 

competentie zou zijn op basis van zijn observaties zonder deze fout. Dit cijfer verlaagt hij met 1.0. 

Voorbeeld: een rapporteur zou zonder een belangrijke fout bij buitenspel een 7.5 hebben gegeven. Nu 

er een belangrijke fout is gemaakt wordt het een 6.5. 

 

Bij meerdere belangrijke fouten wordt voor elke fout bij de betreffende competentie 1.0 afgetrokken. 

 

Ingeval een belangrijke fout ontstaat door een situatie die betrekking heeft op meerdere competenties, 

dan wordt de belangrijke fout toegerekend aan slecht één competentie en wel de competentie die 

cijfermatig het zwaarst weegt (volgorde: buitenspel, fysieke conditie, overige competenties). Bij de 

andere competentie wordt de fout als een “normale fout” meegenomen. 

 

Voorbeeld: door het niet goed volgen van de voorlaatste verdediger wordt een duidelijke 

buitenspelsituatie gemist en ontstaat er een doelpunt. Zonder deze fout zou de rapporteur bij fysieke 

conditie een 7.5 hebben gegeven en bij buitenspel een 8.0. 

Door de belangrijke fout wordt het cijfer bij buitenspel 7.0 (hier de aftrek van 1.0) en wordt het cijfer bij 

fysiek conditie 7.5 of 7.0 afhankelijk van de invloed die de fout hier als “normale fout” heeft. 
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BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER ASR  
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