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Versiebeheer 
 

Versie Datum Omschrijving 

2.7 14-08-2014 §3.3.6: invullen vragenlijsten bij rode kaarten. 

2.6 12-06-2014 §3.5: mogelijk verhinderingen voor teams, verenigingen en 
speeldagen op te geven. 

§3.7.4: opgeven beschikbaarheid (per rol): per rol kun je 
aangegeven welke dagen / uren de functie kan worden 
uitgevoerd. 

2.5 02-04-2013 §3.9 Aanpassing naamgeving e-mailabonnementen 

2.4 06-02-2013 Vergoedingen zijn per wedstrijd en als lijst beschikbaar.  
 per wedstrijd: zie §3.4.2 
 Overzicht uitbetaalde vergoedingen: zie §3.11.4. 
 Overzicht niet uitbetaalde vergoedingen: zie §3.11.5. 

2.3 14-11-2012 Paragraaf met veel gestelde vragen toegevoegd. 

2.2 06-09-2012 Module “Adresboek” is vervangen door de uitgebreide module 
“Digitale Contactgegevens”. Zie §3.9. 

2.1 17-08-2012 Vanaf seizoen 2012/‟13 vullen rapporteurs ook de 
rapportformulieren van de assistent-scheidsrechters digitaal in. 

2.0 21-03-2012 Nieuwe versie van het Official Portaal. Schermvoorbeelden zijn  
aangepast in het gehele document. 

1.1 15-08-2011 Deze versie bevat de volgende uitbreidingen: 
 3.3.5: Accorderen DWF: Mogelijkheid om het Digitale 

wedstrijd formeel te accorderen wanneer de scheidsrechter 
het wachtwoord is vergeten. 

 3.4.3: Openen Print DWF: Ophalen van de print van een 
ingevuld Digitaal Wedstrijdformulier 

 3.6.1: Openen print Official Evaluatieformulier: Ophalen van 
de print van een ingevuld evaluatie formulier. 

 3.9.4: Mogelijkheid om aanstellingen en contactgegevens 
van andere officials in te zien. 

1.0 01-04-2011 Versie lancering Official Portaal 
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1 Inleiding 
Deze handleiding is geschreven voor de wedstrijdofficials en de overige officials van de KNVB. 
In de handleiding is het gebruik van het Official Portaal (OP) toegelicht. De KNVB publiceert 
voor alle wedstrijdofficials de aanstellingen via het Official Portaal. Deze kunnen dus op ieder 
moment zien bij welke wedstrijden zij actief zijn om daar te fluiten, vlaggen, rapporteren, etc. 
 
Naast de wedstrijdofficials is het Official Portaal ook benaderbaar voor de overige KNVB-
officials. De KNVB-officials kunnen het official portaal gebruiken voor het ophalen van 
wedstrijdprogramma‟s, het beheren van de doorstuuradressen en voor het zoeken van 
telefoonnummers. 
 
In het Official Portaal is daarnaast de mogelijkheid om het PWF (Print Wedstrijd Formulier) na 
de wedstrijd te raadplegen wanneer er een DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) is verstuurd. 
Daarnaast is het OEF (Official Evaluatie Formulier) beschikbaar in het Official Portaal. 
 
Sinds maart 2012 is het OP aangepast. Deze aanpassing was noodzakelijk omdat het ”oude 
OP” niet functioneerde onder Internet Explorer 9. Om het OP beter te laten functioneren is het 
omgebouwd naar de nieuwe versie.  
 
De handleiding bestaat uit twee delen: 

1. Gebruik Official Portaal: In dit gedeelte is beschreven hoe de applicatie te gebruiken 
door de wedstrijdofficials. 

2. Gebruik rapporteurs: De rapporteurs kunnen naast het raadplegen van de aanstellingen 
ook het invulformulier invullen voor de (assistent-) scheidsrechters. Deze functionaliteit 
is alleen toegankelijk voor de rapporteurs. 
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2 Veelgestelde vragen 
De KNVB ontvangt regelmatig vragen van officials over het gebruik van het Official Portaal. 
Lees daarom bij een vraag altijd eerst onderstaande vragen door, de kans is groot dat het 
antwoord op je vraag hier bij staat. 
 

 Ik ben mijn wachtwoord vergeten wat nu? 

 Wanneer je het wachtwoord bent vergeten kun je de knop  
selecteren. Hierna ontvang je op het e-mailadres dat staat in Persoonlijk  Mijn 
gegevens. Zie voor meer informatie ¶3.1.2. 
 

 Hoe wijzig ik mijn wachtwoord in het Official Portaal? 
 Kies op het beginscherm het tabblad “Systeem”. Als subblad komt wijzig wachtwoord 

naar voren, hier kun je het wachtwoord wijzigen. 
  

 Het lukt me niet om het PDF te openen van het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) en/of 
het Official Evaluatie Formulier (OEF). Wat te doen? 

 Naar alle + dat de popup blocker uit staat. Op internet kun je vinden hoe je de blocker 
uit kan schakelen voor je internet browser. 
 

 Is er een APP zodat ik ook makkelijk met een smartphone / tablet gebruik kan maken 
van de site? 

 De KNVB is voornemens in de toekomst te werken aan een APP / mobiele website. 
 

 Het OP werkt niet goed (langzaam, niet alle functionaliteit werkt goed). Waar kan dit 
aan liggen? 

 Dit probleem kan vele oorzaken hebben. Vaak is er sprake van een verouderde internet 
browser. Download daarom  de nieuwste versie van Internet Explorer, Google Chrome, 
Safari of Mozilla Firefox. 
 

 Op mijn pc staat de nieuwste internet browser maar ik heb nog steeds problemen. Hoe 
kan dit worden opgelost? 

 Een tijdelijke oplossing is het aanzetten van de compatibiliteitsmodus. Selecteer 
hiervoor de knop Alt  Extra (Tools)  Compatibiliteitsmodus na het starten van het 
OP. Een andere oplossing kan zijn om een andere internet browser te gebruiken 
(bijvoorbeeld Mozilla Firefox in plaats van Internet Explorer. 
 

 Wanneer keert de KNVB de vergoedingen uit.? 
 Dit is afhankelijk van de datum en de status van de wedstrijd. Zie §3.11.1. 
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3 Deel 1 gebruik Official Portaal (OP) 

3.1 Inloggen systeem 
Het OP is beschikbaar als webapplicatie. Je kunt het OP opstarten op drie verschillende 
manieren: 

1. http://www.knvb.nl/aanstellingen  Selecteer hier de link: Official Portaal (OP). 
2. http://www.knvb.nl  Kies voor Kennis en ServicesInloggen KNVB Official Portaal 
3. http://www.sportlink.com/knvb/oao/ 

 
Vervolgens verschijnt het inlogscherm: 
 

 
Afbeelding 1: inlogscherm 
 
Je logt in met de gebruikersnaam (relatiecode) en het wachtwoord dat je van de KNVB krijgt / 
hebt gekregen. Let op, het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Na het inloggen verschijnt het 
hoofdscherm (zie ¶3.2). 

3.1.1 Wachtwoord bewaren op pc 
De gebruikersnaam en wachtwoord kun je bewaren* op je pc. Selecteer hiervoor de optie 
Onthouden? 
*Let op! Wanneer je het wachtwoord opslaat en je daarna na een tijdje het wachtwoord wijzigt 
dan kun je het pas nieuwe wachtwoord op de pc opslaan nadat je de cookies en tijdelijke 
internetbestanden hebt verwijderd. 

3.1.2 Wachtwoord kwijt 
Wanneer je het wachtwoord kwijt bent kun je dit doorsturen naar je e-mailadres (zie paragraaf 
3)). Voer de volgende stappen uit: 

1. Invoeren gebruikersnaam: vul hier je relatiecode in. 

2. Selecteer de knop .  
3. De volgende melding verschijnt: 

 
Afbeelding 2: bevestiging bericht “wachtwoord kwijt” 

http://www.knvb.nl/aanstellingen
http://www.knvb.nl/
http://www.sportlink.com/knvb/oao/
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4. Het wachtwoord is nu naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. 

3.2 Hoofdscherm aanstellingen overzicht 
Na het succesvol inloggen, verschijnt het hoofdscherm. Vanuit dit scherm kun je de 
verschillende mogelijkheden van het “OP” gebruiken: 
 

 
Afbeelding 3: hoofdscherm applicatie 
 
Let op! Ten opzichte van de voorgaande versie van het OP ziet het hoofdscherm er compleet 
anders uit. De huisstijl van de KNVB is toegepast en daarnaast start je de verschillende 
onderdelen via de menu‟s boven in het scherm, niet meer via de menu‟s aan de linkerzijde van 
het scherm. 
 
Het hoofdscherm bestaat uit vijf onderdelen: Deze onderdelen zijn: 

1) Activiteiten 

 Af te handelen: overzicht met activiteiten waarin de official actief is in de toekomst of 
activiteiten waarbij een official nog een bepaalde handeling moet verrichten 
(bijvoorbeeld het accorderen van het DWF of het aanvullen van een 
beoordelingsrapport). 

 Historie: Overzicht van alle wedstrijden waar je als official aangesteld bent geweest 
in het huidige en vorige seizoen. 

 Rapporteur: Alleen bij rapporteurs staat in dit overzicht de aanstellingen waarbij de 
rapporteur een (assistent-) scheidsrechter beoordeelt. Rapporteurs kunnen het OP 
gebruiken voor het invullen van beoordelingsformulieren. 

2) Persoonlijk 

 Mijn gegevens: Persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres wijzig 
je in dit scherm. 

 Mailbox: Dit scherm bevat de e-mail die de KNVB naar de wedstrijdofficials en 
KNVB-officials verstuurt. 

 Abonnementen: In dit scherm kun je voor alle abonnementen e-mailadressen 
instellen (doorstuuradressen).  
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3) Informatie 

 Digitale contactgegevens: scherm waar je kunt zoeken naar telefoonnummers en 
adressen van verenigingen en accommodaties. 

 Competitiegegevens: Overzichten van wedstrijden die in deze klassen 
plaatsvinden. 

 Vergoedingen: Overzichten met wel / niet uitbetaalde wedstrijdvergoedingen. 

4) Help 

 Link naar de handleiding van het OP 

 Link naar de instructiefilms DWF 

 Link naar de handleiding van het DWF 

5) Systeem 

 Wijzig wachtwoord: In dit scherm kan de official zijn/haar wachtwoord wijzigen. 

 Uitloggen: Via deze knop kun je de applicatie verlaten.  

 
Bovenstaande onderdelen staan in detail beschreven in de onderstaande paragrafen.  

3.3 Officialactiviteiten(Menukeuze  af te handelen) 
 

Na het selecteren van de knop in het menu Activiteiten verschijnt het 
scherm “Uw official activiteiten”. Op dit scherm zijn verschillende onderdelen zichtbaar: 
 

 Alle toekomstige aanstellingen. Bij meerdere rollen (bijvoorbeeld scheidsrechter en 
assistent-scheidsrechter) zijn de aanstellingen voor beide rollen beschikbaar op dit 
scherm. Vanuit dit scherm raadpleeg je ook gedetailleerde informatie over de wedstrijd 

 [Rapporteur] het aanmaken en definitief verzenden van het evaluatieformulier naar de 
KNVB. 

 [scheidsrechters] het definitief verzenden van het DWF wanneer de scheidsrechter 
zijn/haar wachtwoord is vergeten. 

 [scheidsrechters] invullen vragenlijsten bij rode kaarten. 
  

Het “Official activiteiten” scherm ziet er als volgt uit: 
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Afbeelding 5: Official activiteiten 
 
Het scherm “Uw official activiteiten” bevat de volgende kolommen: 

 Benodigde actie: De actie die een official uitvoert bij een wedstrijd. Hier zijn de 
volgende mogelijkheden: 
 Scheidsrechtersaanstelling  aanstelling als wedstrijdofficial bij een wedstrijd. 

Rapporteuraanstelling  aanstelling als rapporteur bij een wedstrijd. 
 Invullen scheidsrechter evaluatie / Voltooien scheidsrechter evaluatie  de 

rapporteur moet het evaluatieformulier invullen / en versturen naar de KNVB van 
een (assistent-) scheidsrechter. 

 Accorderen DWF  wanneer het niet is gelukt om het DWF te accorderen met 
behulp van het wachtwoord op de wedstrijddag kan de scheidsrechter het DWF 
versturen via het Official Portaal. 

 Overige activiteit  Alle overige activiteiten. 

 Activiteit: De wedstrijd, thuisteam – uitteam. 

 Datum: Datum waarop de wedstrijd plaatsvindt. 

 Starttijd: De starttijd van de wedstrijd. 

 Type: Het type wedstrijd. Zowel wedstrijden in het veldvoetbal als in het zaalvoetbal 
staan in dit overzicht. 

 Uw rol: De rol die de official vervult. 

 Status: Status met betrekking tot de wedstrijd. Dit kan zijn: uitgefloten, gepland, 
uitgevallen en afgezegd. 

 Formulieren: Wanneer voor een wedstrijd het DWF is ingevuld of wanneer een 
rapporteur een (assistent-) scheidsrechter heeft beoordeeld staat in deze kolom 
aangegeven of deze informatie als PDF beschikbaar is. 

 
Meer informatie over een bepaalde wedstrijd vind je na het selecteren van de volgende 
knoppen: 

  Wedstrijdinformatie zoals wie zijn de overige officials, 

wedstrijdnummer, competitie-informatie. de 
routebeschrijving en accommodatiegegevens (zie 1.3.2)  

3.3.1 Wedstrijdinformatie (Mijn activiteiten  Accommodatiegegevens) 
 
Bij de wedstrijdinformatie vind je meer informatie van een geselecteerde wedstrijd. In dit scherm 
staat onder andere welke overige officials zijn aangesteld bij de wedstrijd. De stappen zijn: 

1) Selecteren wedstrijd: Klik op een willekeurige plaats in de rij. De rij krijgt de grijze 
kleur. 

2) Selecteer de knop wedstrijdgegevens: Het scherm wedstrijdinformatie verschijnt 
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Afbeelding 6: ·informatie scherm voor alle Officials 

3.3.2 Informatie accommodatie (Mijn activiteiten  Accommodatie Info) 
Meer informatie over de wedstrijd is beschikbaar met betrekking tot de accommodatie waar een 
wedstrijd plaatsvindt. Deze informatie bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Adresgegevens: Naam sportpark, adres, postcode, woonplaats en het 
telefoonnummer van de te bezoeken vereniging. 

 Vergoedingsafstand: De afstand die de KNVB vergoedt aan de official 

 Routebeschrijving: De routebeschrijving vanuit het adres van de official naar de te 
bezoeken accommodatie. 

 
Voer de volgende stappen uit voor informatie over de te bezoeken accommodatie: 

1) Selecteer wedstrijd: Klik op een willekeurige plaats in de rij. De rij krijgt de grijze kleur. 
2) Selecteer knop Routebeschrijving: In een nieuw scherm opent de routebeschrijving 

van de ANWB. Op basis van de postcode van de official en de postcode van de 
accommodatie verschijnt de route op het scherm. Let op, de routebeschrijving van de 
ANWB kan kleine verschillen aangeven in de af te leggen kilometers ten opzichte van 
de vergoedingsafstand. De vergoedingsafstand is hierin altijd leidend! 
 
Voor de vergoedingsafstand hanteert de KNVB een op Tensing Geo gebaseerde 
faciliteit op basis van de snelste route. 

3.3.3 Raadplegen details wedstrijd (rapporteurs) 
Op het scherm “Wedstrijdgegevens” heeft de rapporteur de mogelijkheid een beoordeling van 
een (assistent-) scheidsrechter in te voeren. Deze mogelijkheid is uiteraard alleen toegankelijk 
voor de rapporteurs.  
 
Selecteer een willekeurige plaats in de rij bij de te beoordelen (assistent-) scheidsrechter. 

 
Afbeelding 7: ·Wedstrijdinformatie scherm Rapporteurs 
 

Selecteer de knop  voor het invullen van de beoordeling. Het 
beoordelingsformulier verschijnt nu. 
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Wanneer het formulier al eerder voor een deel of in zijn geheel is gevuld ingevuld en 
opgeslagen (maar nog niet vastgelegd!), zijn deze gegevens zichtbaar op het formulier.  
 
Zie voor het invullen van de handleiding hoofdstuk 3. 

3.3.4 Accommodatie-informatie / routebeschrijving 
Meer informatie over de wedstrijd is beschikbaar met betrekking tot de accommodatie. Deze 
informatie bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Adresgegevens: Naam sportpark, adres, postcode, woonplaats en het 
telefoonnummer van de te bezoeken vereniging. 

 Vergoedingsafstand: De afstand die de KNVB vergoedt. 

 Routebeschrijving: De routebeschrijving vanuit het adres van de official naar de te 
bezoeken accommodatie. 

 
Voer de volgende stappen uit: 

1) Selecteer wedstrijd: Klik op een willekeurige plaats in de rij. De rij krijgt de grijze kleur. 
2) Selecteer knop routebeschrijving: In een nieuw scherm opent de routebeschrijving 

van de ANWB. Op basis van de postcode van de official en de postcode van de 
accommodatie verschijnt de route op het scherm. Let op, de routebeschrijving van de 
ANWB kan kleine verschillen aangeven in de af te leggen kilometers ten opzichte van 
de vergoedingsafstand. De vergoedingsafstand is hierin altijd leidend!  

 
Voor de vergoedingsafstand hanteert de KNVB een op Tensing Geo gebaseerde faciliteit op 
basis van de snelste route. 

3.3.5 Accorderen DWF 
Het kan zijn dat een scheidsrechter zijn wachtwoord vergeet op de wedstrijddag bij verzending 
van het DWF. Het bevestigen van het DWF kun je dan uitvoeren in het OP. Voer hiervoor de 
volgende stappen uit: 

1) Selecteer de wedstrijd waarbij de benodigde actie gelijk is aan “Accorderen DWF”. 

2) Selecteer de knop . Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
Afbeelding 8: wedstrijd informatiescherm 
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3) Selecteer nu de knop . Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
Afbeelding 9: scherm DWF accorderen  
 

4) Selecteer nu bij de optie “Scheidsrechter akkoord?” de waarde “Ja” (bij akkoord) of 
“Nee” (bij niet akkoord). 

5) Selecteer de knop  voor het opslaan van het akkoord. 
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3.3.6 Invullen vragenlijsten bij rode kaarten 
 
Wanneer een rode kaart is gegeven als KNVB-scheidsrechter dan vul je in het OP een 
vragenlijst in. 
 
Voer de volgende handelingen uit voor het invullen van de vragenlijsten: 
 

1) Het OP opent standaard met de openstaande officialactiviteiten.  
Het volgende scherm verschijnt: 

 
Wanneer dit scherm niet zichtbaar is selecteer dan het menu Activiteiten  af te 
handelen 
 

2) Selecteer nu de regel waarin staat “Openstaande vragenlijsten (1)” (meerdere 
vragenlijsten kunnen klaarstaan bij meerdere rode kaarten. 
 

3) Selecteer nu de knop . Het volgende scherm verschijnt: 

 
  



 
2.7 | 14-08-2014 

15 

4) Selecteer nu het tabblad Vragenlijsten 

 
 
5) Selecteer vervolgens de vragenlijst 

6) Selecteer hierna de knop . Het volgende scherm verschijnt: 
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7) Beantwoord vervolgens alle vragen. De meeste vragen zijn meerkeuze vragen. Soms 
wordt gevraagd ook een tekstuele toelichting te geven. 
 

8) Na het invullen kun je de vragenlijst vastleggen. Na het vastleggen zal of een 
schikkingsvoorstel volgen of er zal een tuchtzaak worden gestart. 
 

Selecteer de knop  

a. Let op. De knop  is alleen voor het opslaan van de invoer. De 

vragenlijst wordt pas in behandeling genomen bij het . 
 

9) De volgende melding verschijnt nu: 

 

Selecteer de knop  
 

10) De vragenlijst is verzonden naar de KNVB. De vragenlijst zal ook verdwijnen van de 
officialactiviteiten (menu Activiteiten  af te handelen). 

 
De vragenlijst is altijd in te zien bij de wedstrijd. Voer hiervoor de stappen 3 tot en met 6 uit. 

3.4 Historische aanstellingen 
Het subscherm “Historie” bevat aanstellingen van het huidige seizoen. Wanneer je actief bent in 
verschillende functies (bijvoorbeeld scheidsrechter en assistent-scheidsrechter) zijn 
aanstellingen van beide functies zichtbaar. De inhoud van het historiescherm en het mijn 
activiteiten scherm is verder gelijk. 

3.4.1 Overzicht  
Het overzicht met activiteiten uit het verleden bevat de volgende kolommen: 

 Wedstr.: Dit is het wedstrijdnummer van de wedstrijd 
 Activiteit: De wedstrijd, thuisteam – uitteam. 
 Datum: Datum waarop de wedstrijd plaatsvindt. 
 Starttijd: De starttijd van de wedstrijd. 
 Type: Het type wedstrijd. Zowel wedstrijden in het veldvoetbal als in het zaalvoetbal 

staan in dit overzicht. 
 Uw rol: De rol die de official vervult. 
 Status: Status met betrekking tot de wedstrijd. Dit kan zijn: uitgefloten, gepland, 

uitgevallen en afgezegd. 
 Formulieren: Wanneer voor een wedstrijd het DWF is verstuurd of wanneer een 

rapporteur een (assistent-) scheidsrechter heeft beoordeeld staat in deze kolom de 
beschikbaarheid van deze formulieren 
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De sorteervolgorde van de gegevens kun je veranderen door te klikken op de naam van de 
kolom. 

3.4.2 Raadplegen details wedstrijd 
Op het scherm wedstrijdinformatie staat informatie over de geselecteerde wedstrijd. Een 
belangrijk onderdeel van dit scherm is het overzicht met de andere officials die actief zijn bij de 
wedstrijd. Voer voor het ophalen van wedstrijddetails de volgende stappen uit: 

1) Selecteren wedstrijd: Klik op een willekeurige plaats in de rij. De rij is geselecteerd 
krijgt een grijze kleur. 

2) Selecteer de knop wedstrijdgegevens: Meer informatie over de wedstrijd verschijnt: 

 
Afbeelding 10: informatie scherm historische aanstellingen. 
 
Op dit scherm kun je de status van de vergoeding van de wedstrijd inzien. Zie voor meer uitleg 
over de betaalstatus en reden § 3.11. 

3.4.3 Accommodatie-informatie / routebeschrijving 
Meer informatie over de wedstrijd is beschikbaar met betrekking tot de accommodatie. Deze 
informatie bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Adresgegevens: Naam sportpark, adres, postcode, woonplaats en het 
telefoonnummer van de te bezoeken vereniging. 

 Vergoedingsafstand: De afstand die de KNVB vergoedt. 

 Routebeschrijving: De routebeschrijving vanuit het adres van de official naar de te 
bezoeken accommodatie. 

 
Voer de volgende stappen uit: 

1) Selecteer wedstrijd: Klik op een willekeurige plaats in de rij. De rij krijgt de grijze kleur. 
2) Selecteer knop routebeschrijving: In een nieuw scherm opent de routebeschrijving 

van de ANWB. Op basis van de postcode van de official en de postcode van de 
accommodatie verschijnt de route op het scherm. Let op, de routebeschrijving van de 
ANWB kan kleine verschillen aangeven in de af te leggen kilometers ten opzichte van 
de vergoedingsafstand. De vergoedingsafstand is hierin altijd leidend!  
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Voor de vergoedingsafstand hanteert de KNVB een op Tensing Geo gebaseerde faciliteit op 
basis van de snelste route. 
 

3.5 Opgeven verhinderingen 
Wanneer je op een bepaalde dag niet actief kan zijn op het veld kun je hiervoor een 
verhinderingsdatum opgeven. Op deze datum word je vervolgens niet ingepland. Volgende 
zaken zijn hierbij van belang:  

 Tot 6 weken voorafgaand aan de wedstrijd kun je een verhindering opgeven. Neem 
bij een verhindering minder dan 6 weken vooruit contact op met de KNVB. 

 Verhinderingen uit het verleden kunnen niet worden weggegooid. 
 
Daarnaast is het mogelijk om verhinderingen voor teams en verenigingen op te geven waar je 
niet als official actief wil / kunt zijn. 

3.5.1 Opgeven enkele verhindering 
1) Selecteer het menu Activiteiten  Opgeven verhinderingen. Het volgende scherm 

verschijnt: 

 
 

2) Selecteer de knop . Het volgende scherm verschijnt: 
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3) Vul de velden in en sla vervolgens de verhindering op.  
a. Starttijd en eindtijd is niet verplicht 

 
 

4) De verhindering is nu opgeslagen 
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3.5.2 Opgeven verhindering  meerdere datums 
1) Selecteer het menu Activiteiten  Opgeven verhinderingen. Het volgende scherm 

verschijnt: 

 
 

2) Selecteer de knop . Het volgende scherm verschijnt: 

 
3) Vul de velden in en sla vervolgens de verhindering op.  

a. Starttijd en eindtijd is niet verplicht 
 

4) De verhinderingen zijn nu opgeslagen. 
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3.5.3 Opgeven teamverhindering 
1) Selecteer het menu Activiteiten  Opgeven verhinderingen. Het volgende scherm 

verschijnt: 

 
2) Selecteer het tabblad Teams. Het volgende scherm verschijnt: 

 

3) Vul een deel c.q. de naam van de vereniging en selecteer de knop .  

4) Selecteer vervolgens de knop . Selecteer vervolgens het team.  
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a. Vul eventueel de Rol, Begindatum en einddatum in. Deze velden zijn niet 
verplicht. 

5) Selecteer nu de knop  
 

3.5.4 Opgeven teamverhindering 
1) Selecteer het menu Activiteiten  Opgeven verhinderingen. Het volgende scherm 

verschijnt: 

 
2) Selecteer het tabblad Verenigingen. Het volgende scherm verschijnt: 

 

3) Selecteer de knop . Het volgende scherm verschijnt: 
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4) Vul een deel c.q. de naam van de vereniging en selecteer de knop .  
5) Vul vervolgens in of het om de thuiswedstrijden van deze vereniging gaat of alleen de 

uitwedstrijden.  
a. Vinkje Alleen thuis uit: Uitwedstrijden van de geselecteerde vereniging 
b. Vinkje Alleen thuis aan: thuiswedstrijd van de geselecteerde vereniging 

6) Selecteer nu de knop . 
 

3.6 Raadplegen print Digitaal Wedstrijd Formulier 
Voor alle wedstrijden waarbij je in de afgelopen jaar bent aangesteld als wedstrijdofficial EN 
waarbij het DWF correct is gevuld is de PWF beschikbaar in het OP. Voer hiervoor de volgende 
stappen uit: 

1) Selecteer de knop . Het volgende scherm verschijnt: 
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Afbeelding 11: overzicht historische activiteiten 
2) Selecteer nu een wedstrijd waarbij in de kolom formulieren de tekst DWF is gevuld. Zie 

de kolom formulieren. 

3) Selecteer de knop . Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
Afbeelding 12: wedstrijdinformatiescherm inclusief verwijzing naar PWF 

4) Selecteer nu de knop voor het openen van de 
PWF. 

 Bezoek de website www.adobe.com om eventueel het programma “Adobe 
Reader” te installeren als de PDF niet verschijnt. 

 

3.6.1 Raadplegen Official Evaluatie Formulier (OEF) 
Voor alle wedstrijden waarbij je in de afgelopen jaar bent aangesteld als wedstrijdofficial EN 
waarbij een rapporteur een official beoordeling heeft ingevuld EN het formulier is vrijgegeven 
door de KNVB is een OEF beschikbaar in het Official Portaal.  
 
Vanaf het seizoen 2012/‟13 vullen de rapporteurs ook de beoordelingsrapporten voor de 
assistent-scheidsrechter in. Deze rapporten zijn ook beschikbaar digitaal in het OP. 
 
Het OEF kun je openen door: 

1) Selecteer de knop  in het menu activiteiten. Het volgende scherm 
verschijnt: 

http://www.adobe.com/
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Afbeelding 13: wedstrijdinformatiescherm inclusief verwijzing naar OEF 
 

2) Selecteer nu een wedstrijd waarbij in de kolom formulieren de tekst OEF is gevuld. 
Deze zijn in bovenstaand schermvoorbeeld oranje omkaderd. 

3) Selecteer de knop . Het volgende scherm verschijnt: 

 
Afbeelding 14: wedstrijdinformatiescherm 
 

4) Selecteer nu de regel met uw Naam. De knop  verschijnt: 
 



 
2.7 | 14-08-2014 

26 

 
Afbeelding 15: wedstrijdinformatiescherm t.b.v. openen evaluatieformulier 

5) Met het selecteren van de knop  open je het OEF. 

 Bezoek de website www.adobe.com om eventueel het programma “Adobe 
Reader” te installeren als de PDF niet verschijnt. 

 
De KNVB verstrekt het OEF alleen nog digitaal. Het voordeel is dat het formulier altijd 
beschikbaar is. Daarnaast is het formulier ook eerder beschikbaar voor de  
(assistent-) scheidsrechter. Neem contact op met de KNVB als je niet in de gelegenheid bent 
deze formulieren digitaal te ontvangen. 

3.7 Mijn gegevens 
Op het scherm “Mijn gegevens” is inzichtelijk: 

 in welke rollen de official bij de KNVB actief is.  
 communicatiegegevens welke aanpasbaar zijn. 
 Beschikbaarheid per rol aanpassen 

 
 
 

http://www.adobe.com/
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Afbeelding 16: scherm “Mijn gegevens” 

3.7.1 Aanpassen Telefoonnummer 

1) Selecteer in het menu Persoonlijk de menuoptie  
2) Vul het telefoonnummer bij het eerste invulveld onder Communicatie. 

3) Bevestig de aanpassing met de knop . 

3.7.2 Aanpassen Mobiel 

1) Selecteer in het menu Persoonlijk de menuoptie  
2) Vul uw mobiele nummer bij het tweede invulveld onder Communicatie. 

3) Bevestig de aanpassing met de knop . 

3.7.3 Aanpassen E-mailadres 

1) Selecteer in het menu Persoonlijk de menuoptie  
2) Vul uw e-mailadres bij het derde invulveld onder Communicatie. 

3) Bevestig de aanpassing met de knop . 
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3.7.4 Aanpassen beschikbaarheid (per rol) 

1) Selecteer in het menu Persoonlijk de menuoptie . Standaard is het 
tabblad rollen zichtbaar. 

 

2) Selecteer een rol en klik op de knop . Het volgende scherm verschijnt: 

 
3) Wijzig nu de tijden en sla op met de knop Opslaan. 

4) Bevestig de aanpassing met de knop . 
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3.8 Abonnementen 
Elke wedstrijdofficial is in het bezit van een KNVB e-mailadres. Naar dit e-mailadres kan alleen 
de KNVB informatie sturen. De KNVB verstuurt verschillende soorten berichten naar de official 
(wedstrijdwijzigingen, wedstrijdofficials veld, wedstrijdofficials zaal en overige post overige 
officials). De official kan kiezen dit “type berichten” door te sturen naar één of meerdere e-
mailadressen. Voer de volgende stappen voor het aanpassen van de doorstuuradressen: 

1) Selecteer in het menu Persoonlijk de menuoptie . Het scherm “Uw 
abonnementen” verschijnt: 

 
Afbeelding 17: scherm “uw abonnementen” 

2) Selecteer nu het abonnement waarvoor je een e-mailadres wilt opgeven. Selecteer 

vervolgens de knop . Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
Afbeelding 18: scherm doorstuuradressen  
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3) Selecteer de knop voor het toevoegen van een doorstuuradres. Het 
volgende scherm verschijnt: 

 
Afbeelding 19: scherm toevoegen doorstuuradres 

4) Voer hier het e-mailadres in en selecteer de knop . Het doorstuuradres is 
nu gewijzigd. 

 

3.9 Digitale contactgegevens 
In de module Digitale Contactgegevens zijn contactgegevens beschikbaar van accommodaties, 
bondsorganen, officials, verenigingsfunctionarissen en verenigingen. Daarnaast is het mogelijk 
om teams en wedstrijden van een bepaalde vereniging op te vragen. 

3.9.1 Opzoeken digitale contactgegevens 

1) Selecteer in het menu “Informatie” de menuoptie . Het 
volgende scherm verschijnt: 

 

 Afbeelding 20: scherm Digitale contactgegevens 
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2) Kies vervolgens voor een van de 5 tabbladen: 

 Accommodaties (zie paragraaf 3.9.2) 

 Bondsorganen (zie paragraaf 3.9.3) 

 Officials (zie paragraaf 3.9.4) 

 Verenigingsfunctionarissen (zie paragraaf 3.9.5) 

 Verenigingen (zie paragraaf 3.9.6) 

3.9.2 Opzoeken accommodatie 
 

1) Selecteer tabblad “Accommodaties”. Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
Afbeelding 21: scherm Digitale contactgegevens – tabblad Accommodaties 

 
 

2) Geef de gewenste zoekcriteria in. Verplicht is: 

 minimaal 3 letters bij Naam of 

 minimaal 3 letters bij Plaats of 

 minimaal 3 letters bij Gemeente 

3) Klik na het ingeven van de zoekcriteria op de knop  
Het volgende scherm verschijnt: 
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Afbeelding 22: scherm Accommodaties in de plaats Baarn. 

 
4) Je kunt nu een routebeschrijving naar een bepaalde accommodatie opvragen. 

Selecteer een accommodatie door erop te klikken. 

Klik vervolgens op de knop  
 
Er wordt een scherm geopend waarop je vanaf een willekeurige startlocatie de 
routebeschrijving naar de geselecteerde accommodatie kunt opvragen. 

 

3.9.3 Opzoeken bondsofficial/functionaris 
 

1) Selecteer tabblad “Bondsorganen”. Het volgende scherm verschijnt:  
 

 
Afbeelding 23: scherm Digitale contactgegevens – tabblad Bondsorganen 
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2) Geef de gewenste zoekcriteria in. Verplicht is 

 een Bondsorgaan (kies een van de opties) of 

 minimaal 2 letters bij Achternaam 

3) Klik na het ingeven van de zoekcriteria op de knop  
Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
Afbeelding 24: scherm Bondsofficials/functionarissen: streekconsuls van district Zuid II. 

 
4) Je kunt nu een e-mailbericht naar een bondsofficial/functionaris sturen. 

Selecteer een bondsofficial/functionaris bij wie het e-mailadres is ingevuld door erop te 
klikken. 

Klik vervolgens op de knop  
Er wordt een scherm geopend waarin al een e-mailbericht aan betreffende 
bondsofficial/functionaris is voorbereid. 
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3.9.4 Opzoeken official 
 

1) Selecteer tabblad “Officials”. Het volgende scherm verschijnt:  
 

 Afbeelding 25: scherm Digitale contactgegevens – tabblad Officials 
 

2) Geef de gewenste zoekcriteria in. Verplicht is 

 minimaal 2 letters bij Achternaam 
 

3) Klik na het ingeven van de zoekcriteria op de knop  
Het volgende scherm verschijnt: 
 

Afbeelding 26: scherm Officials: scheidsrechters met de naam Koning in District Noord. 
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4) Je kunt nu een e-mailbericht naar een official sturen. 
Selecteer een official bij wie het e-mailadres is ingevuld, door erop te klikken. 

Klik vervolgens op de knop  
Er wordt een scherm geopend waarin al een e-mailbericht aan betreffende official is 
voorbereid. 
 

5) Ook is het mogelijk om de aanstellingen van een official te bekijken. 

Selecteer een official en klik op de knop  
Er wordt een scherm geopend waarop alle aanstellingen van de geselecteerde official 
getoond worden. 

 

3.9.5 Opzoeken verenigingsfunctionaris 
 

1) Selecteer tabblad “Verenigingsfunctionarissen”. Het volgende scherm verschijnt:  
 

 Afbeelding 27: scherm Digitale contactgegevens – tabblad Verenigingsfunctionarissen 
 

2) Geef de gewenste zoekcriteria in. Verplicht is 

 een Vereniging of 

 een Functie (kies een van de opties) of  

 minimaal 2 letters bij Achternaam 
Een vereniging kun je selecteren door (een deel van) de naam van de vereniging in te 

geven en vervolgens op  te klikken. Het systeem zoekt vervolgens alle 
verenigingen bij wie de ingegeven reeks karakters in de verenigingsnaam voorkomt. Als 
dat er één is, wordt deze geselecteerd, als dat er meer zijn, dan verschijnt er een 
keuzescherm: 
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Afbeelding 28: keuzescherm: alle verenigingen met de letters “roda” in de naam. 
 

Door op de naam van een vereniging en vervolgens op  te klikken, selecteer je 
de betreffende vereniging. 
 

3) Klik na het ingeven van de zoekcriteria op de knop  
Het volgende scherm verschijnt: 
 

Afbeelding 29: scherm Verenigingsfunctionarissen: jeugdleid(st)ers van Roda ’46. 
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Het systeem toont contactgegevens van alle verenigingsfunctionarissen die binnen de 
club een functie vervullen die voldoet aan de opgegeven zoekcriteria, en die door de 
vereniging zelf is vrijgegeven voor publicatie. 
 
In de laatste kolom lees je of de betreffende functie een door de bond gedefinieerde of 
een door de vereniging zelf gedefinieerde functie is. 
 
In de KNVB Sportlink Clubapplicatie kan elke vereniging zelf aangeven welke functies 
in het OP gepubliceerd mogen worden en extra verenigingsfuncties definiëren, als 
aanvulling op de reeds door de KNVB gedefinieerde functies. 
 

3.9.6 Opzoeken vereniging 
 

1) Selecteer tabblad “Verenigingen”. Het volgende scherm verschijnt:  
 

 Afbeelding 30: scherm Digitale contactgegevens – tabblad Verenigingen 
 

2) Geef de gewenste zoekcriteria in. Verplicht is 

 een Vereniging of 

 minimaal 2 letters bij Plaats of 

 minimaal 2 letters bij Gemeente 
  Zie paragraaf 3.9.5 voor een beschrijving van de wijze waarop je een vereniging kunt  
  selecteren. 

  Klik na het ingeven van de zoekcriteria op de knop  
  Het volgende scherm verschijnt: 



 
2.7 | 14-08-2014 

38 

Afbeelding 31: scherm Verenigingen: vereniging Brachterbeek. 
 

3) Je kunt nu een keuze maken uit 3 opties. 
Selecteer eerst de vereniging door erop te klikken en kies vervolgens voor een van de 
volgende opties: 

 Openen details vereniging  klik op de knop . 
 Zie verder paragraaf 3.9.7. 

 Opzoeken programma per team  klik op de knop . 
 Zie verder paragraaf 3.9.8. 

 Opzoeken wedstrijdprogramma per vereniging  klik op de knop . 
 Zie verder paragraaf 3.9.9. 
 

3.9.7 Openen details vereniging 

1) Nadat je de knop  hebt aangeklikt, verschijnt het scherm “Detailgegevens 
club”: 
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Afbeelding 32: scherm Verenigingen: details vereniging Brachterbeek. 
 
Voor meer informatie over de getoonde verenigingsfunctionarissen zie paragraaf 3.9.5. 
 
 

2) Je kunt de contactgegevens van de consul(s) van de vereniging opvragen door op de 

knop   te klikken. Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
Afbeelding 33: scherm detailgegevens Consul. 
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3.9.8 Opzoeken programma per team 
 

1) Nadat je de knop  hebt aangeklikt, verschijnt het scherm “Teamoverzicht”. 
 

 
Afbeelding 34: scherm teamoverzicht 
 

2) Selecteer hierna het team en vervolgens de knop . Hierna 
verschijnt het scherm “Wedstrijden”. Op dit scherm zijn de wedstrijden van het team 
zichtbaar: 
 

 
Afbeelding 35: wedstrijdenoverzicht per vereniging 
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3.9.9 Opzoeken wedstrijdprogramma per vereniging 

1) Nadat je de knop  hebt aangeklikt, verschijnt het scherm “Wedstrijden”.  
Op dit scherm zijn de wedstrijden die een vereniging speelt in een bepaalde week 
zichtbaar. 
 

 
Afbeelding 36: wedstrijden vereniging OWIOS. 
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3.10 Competitiegegevens 
Voor de KNVB officials is het zoeken naar programma op klasse gerealiseerd. Het programma 
van alle klassen en poules kun je vanuit het OP raadplegen. 

1) Selecteer in het menu Informatie de menuoptie . Het volgende 
scherm verschijnt: 

 
2) Selecteer een klasse: 

Voor het ophalen van het programma van een klasse is het selecteren van de 
aanduiding verplicht. 

 Let op: Het kiezen van Speltype / Soort / Categorie is bedoeld om het aantal te 
kiezen aanduidingen te verkleinen. Na het selecteren van bijvoorbeeld de 
Soort “Nederlandse Reguliere Competities” zijn alleen aanduidingen zichtbaar 
die hieronder vallen. Het kiezen van Speltype / Soort / Categorie is niet 
verplicht 

 Selecteer altijd een klasse. 

3) Selecteer de knop . De wedstrijden in de betreffende klassen zijn nu 

zichtbaar. 
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3.11 Vergoedingen 
Bij het uitvoeren van bepaalde functies ontvangen officials van de KVNB één of meerdere 
vergoeding(en). Per wedstrijd kun je deze vergoedingen inzien (zie ¶ 3.4.2). 

3.11.1 Wanneer keert de KNVB welke wedstrijden uit? 
De KNVB keert maandelijks de vergoedingen uit die in de maand ervoor hebben 
plaatsgevonden tot en met de laatste zondag van de maand. 2 zaken zijn hierbij van belang: 

1. Wedstrijd correct afgehandeld: wanneer de KNVB bijvoorbeeld een wedstrijdformulier 
nog niet heeft ontvangen kan het voorkomen dat een wedstrijd een maand later pas 
wordt vergoed. 

2. Datum wedstrijd: Begin van elke maand kijkt de KNVB welke wedstrijden nog niet 
uitbetaald zijn tot en met de laatste zondag in de vorige maand. 

a. Voorbeeld 1: januari 2013. De laatste zondag in de maand valt op 27 januari. In 
februari keert de KNVB alle wedstrijden uit die tot en met de 27

e
 zijn gespeeld. 

b. Voorbeeld 2: augustus 2013: In dit weekend valt zaterdag op de 31
e
 van die 

maand en zondag is het 1 september. In september vergoedt de KNVB dus alle 
wedstrijden tot en met 24

 
augustus. De wedstrijden van de 25

e
 en later worden 

pas in de volgende maand uitbetaald. 
 
Wanneer staat het geld op de rekening? 
Het geld staat uiterlijk op je rekening op de 4

e
 maandag na de laatste zondag in de maand. De 

datums waarop betaling plaatsvindt communiceert de KNVB jaarlijks met de wedstrijdofficials. 

3.11.2 Inzien vergoedingen 
 
Daarnaast kun je alle vergoedingen inzien via het menu Informatie  vergoedingen: 

 

3.11.3 Toelichting scherm vergoedingen 
Het scherm vergoedingen is verdeeld in twee aparte subschermen: 

 Vergoedingen: vergoedingen die door de KNVB aan de official zijn uitbetaald. 

 Niet uitbetaald: In dit overzicht staan wedstrijden die nog niet betaald zijn door de KNVB 
of wedstrijden / functies die de KNVB niet vergoed. 
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3.11.4 Opvragen vergoedingen 
De KNVB betaalt de vergoedingen van wedstrijdofficials uit op vastgestelde datums. De uiterste 
betaaldatum is per wedstrijd zichtbaar (zie ¶3.4.2).  
 
Voer de volgende stappen uit voor het opvragen van de vergoedingen die uitbetaald zijn: 
 

1. Geef de zoekcriteria op:  
a. Periode: Bij de periode kun je een seizoen opgeven maar ook een begin- en 

einddatum. 
b. Type vergoeding: Er zijn verschillende type vergoedingen. Wanneer je geen 

type selecteert zoek het systeem standaard naar alle type vergoedingen die bij 
een wedstrijd horen. 

2. Selecteer nu de knop . Nu verschijnt onderin in beeld het volgende scherm: 

 
 
Let op! Het kan zijn dat de KNVB de betaling al in gang heeft gezet en dat het bedrag nog niet 
op je rekening staat. Controleer altijd de uiterste betaaldatum van de wedstrijd voordat je 
contact opneemt met de KNVB. 

3.11.5 Opvragen niet uitbetaalde wedstrijden 
Alle wedstrijden die (nog) niet uitbetaald zijn door de KNVB kun je inzien op het tabblad niet 
uitbetaald. Voer de volgende stappen uit voor het opvragen van wedstrijden waarbij nog geen 
betaling heeft plaatsgevonden: 

 
1. Geef de zoekcriteria op:  

a. Periode: Bij de periode kun je een seizoen opgeven maar ook een begin- en 
einddatum.. 

2. Selecteer nu de knop . Nu verschijnt onderin in beeld het volgende scherm: 
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Wedstrijden kunnen om de volgende redenen niet worden uitbetaald: 

 Aanstelling staat geen vergoeding toe 
 Wedstrijd is niet doorgegaan 
 Official heeft afgezegd of is niet opgekomen 
 Wedstrijd is nog niet afgehandeld: 
 Geen tarieven beschikbaar voor functie 
 Official wenst geen vergoeding 
 Vergoedingen zijn nog niet verwerkt 

 
Bij ten onrechte niet uitbetalen van een wedstrijd kun je contact opnemen met het 
districtskantoor afdeling scheidsrechterszaken.  

3.12 Mailbox 
De mailbox bevat alle e-mail die de KNVB verstuurt naar de wedstrijdofficial. De e-mail kan zijn 
een wedstrijdwijziging of andere informatie. De KNVB gebruikt dit abonnement steeds vaker 
voor mailings naar de officials van de KNVB. 
 
Voer de volgende stappen uit voor het openen van de mailbox: 

1) Selecteer in het menu Persoonlijk de knop . Het scherm 
“Binnengekomen post” verschijnt:  
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1. Selecteer één van de berichten om de tekst te openen. 

 De knop  zorgt ervoor dat de e-mail in een apart scherm 
verschijnt. 

 Na het selecteren van een bericht verwijder je met de knop  
het bericht uit de mailbox.  
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3.13 Wijzig wachtwoord 
Het wachtwoord voor het OP kun je zelf wijzigen. Let op het wachtwoord is hetzelfde 
wachtwoord dat nodig is voor het verzenden van het DWF. 

Selecteer in het menu Systeem de knop . Het scherm “Wachtwoord” 
verschijnt:  
 

 
 

1) Vul bij de optie “Nieuw wachtwoord” het nieuwe wachtwoord in. 
2) Vul bij de optie “Nogmaals Nieuw wachtwoord” het nieuwe wachtwoord in. 

3) Bevestig het nieuwe wachtwoord met de knop . 

3.14 Help  
In het menu Help kun je de verschillende handleidingen vinden voor het gebruik van het OP 
maar ook voor het gebruik van het DWF. De volgende onderdelen zijn beschikbaar 

1) Handleiding OP (verwijzing naar dit document). 
2) Handleiding DWF. 
3) Instructiefilms DWF. 

3.15 Uitloggen 

De applicatie kun je verlaten door in het menu Systeem de knop  te 
selecteren  
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4 Deel 2: Handleiding invullen beoordeling  

In dit hoofdstuk zijn de stappen om het invulformulier te benaderen en aan te passen 
beschreven. Zowel de beoordelingsformulieren voor scheidsrechters als assistent-
scheidsrechters vult de rapporteur digitaal in. 
 
In de handleiding is als voorbeeld het invullen van een scheidsrechtersbeoordeling beschreven. 
De stappen voor het invoeren van een assistent-scheidsrechtersbeoordeling is naast de inhoud 
identiek en wordt in de handleiding niet apart toegelicht. 

4.1 Inloggen 
Het beoordelingsrapport is beschikbaar in het OP. Zie paragraaf  voor de uitleg voor het 
opstarten en inloggen in de applicatie. 

4.2 Openen invulformulieren 
Het evaluatieformulier is beschikbaar vanuit verschillende plaatsen in het OP. 

1) Selecteer de wedstrijd waarbij je als rapporteur een (assistent-) scheidsrechter hebt 
beoordeeld. Door op een willekeurige plaats in de regel te klikken selecteer je de 
wedstrijd. De regel is nu grijs. 

2) Selecteer de knop . Het volgende scherm verschijnt: 

 
 

3) Selecteer op de (assistent-) scheidsrechter die je bezocht hebt. Links onderin verschijnt 

de knop . 
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4) Selecteer deze knop om het formulier te openen. Het rapportageformulier verschijnt:  
[Veldvoetbal] 

 
 
[Zaalvoetbal] 
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5) Doorloop de verschillende tabbladen, beantwoord de vragen en sla het formulier 

definitief  of in concept  op. 
 

4.2.1 Verschil opslaan / vastleggen 

Normaal opslaan: Met de knop sla je het beoordelingsformulier op zonder dit te 
versturen naar de KNVB. Het formulier is nog niet definitief. 

Definitief: Met de knop maakt u het rapport definitief. Het volledige rapport is 
hierna voorgelegd aan de KNVB voorgelegd voor verdere behandeling. Wanneer het rapport 
onvolledig is kun je het rapport niet definitief opslaan. Aanpassingen na het definitief verzenden 
kun je kenbaar maken aan het districtskantoor. 

4.3 Toelichting scherm rapporteur 
In het rapporteur scherm zijn extra mogelijkheden voor de rapporteur gebouwd. Let op, de 

hieronder beschreven extra functionaliteiten zijn alleen zichtbaar via de optie in 
het menu Activiteiten. 

4.3.1 Onderdelen overzicht 
Het overzicht in het scherm rapporteur bestaat uit de volgende velden: 

 Activiteit: De wedstrijd, thuisteam – uitteam. 

 Status: Status van de aanstelling met betrekking tot de wedstrijd. Dit kan zijn: uitgefloten, 
gepland, uitgevallen en afgezegd. 

 Type: Het type wedstrijd. Zowel wedstrijden in het veldvoetbal als in het zaalvoetbal zijn 
beschikbaar 

 Uw rol: De rol die de official vervult tijdens de wedstrijd. In het rapporteur  scherm staat hier 
altijd Rapporteur (AV) of Rapporteur (2

e
 scheids). 

 Formulier status: De status van het in te vullen rapport. De status kan zijn: 
 “-“. Bij een nieuwe wedstrijd is de status standaard <->. Dit wil zeggen dat er nog niets 

is gebeurd met het invulformulier. Na het voor de eerste keer openen van het 
beoordelingsformulier krijgt het formulier standaard de status <Nieuw>. 

 “Nieuw”Een rapport dat nog niet is opgeslagen maar wel geopend, krijgt de status 
<Nieuw>.  

 “Opgeslagen”Een rapport met de status <Opgeslagen> kan een rapporteur nog 
aanpassen. Na vastleggen kan dit niet meer. 

 “Definitief”Een rapport met de status <Definitief> is verzonden door de rapporteur naar 
de KNVB. Het rapport is dan nog niet beschikbaar voor de (assistent-) scheidsrechter. 

 “Gesloten”Een rapport met de status <Gesloten> is verzonden aan de (assistent-) 
scheidsrechter door de KNVB. De rapporteur kan het invulformulier niet meer 
aanpassen 

 Achternaam: Naam van de te rapporteren (assistent-) scheidsrechter. 

 Datum: Datum waarop de wedstrijd plaatsvindt. 

 Tijd: De starttijd van de wedstrijd. 

 Wedstr.: Dit is het wedstrijdnummer van de wedstrijd. 
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4.3.2 Weergeven rapport 
Alle invulformulieren zijn achteraf opvraagbaar nadat de rapporteur het formulier verzendt naar 
de KNVB. Wijzigingen kunnen niet meer plaatsvinden na verzending. 
 
Voor het weergeven van het rapport voer je de volgende stappen uit: 

1) Selecteer de wedstrijd. 

2) Selecteer de knop . Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
 

3) Selecteer vervolgens de (assistent-) scheidsrechter die je hebt beoordeeld. Nu 
verschijnt het beoordelingsformulier: 

 

4) Selecteer de knop . 
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4.4 Invullen van de scheidsrechtersbeoordeling 
Het is van belang, dat u daadwerkelijk noteert wat u tijdens de wedstrijd ziet. Hiervoor is het 
beoordelingsblok rapporteurs beschikbaar. Op dit blok kun je ook aanvullende aantekeningen 
maken. 
 
Na de wedstrijd maak je op basis van de gegevens op het beoordelingsblok de beoordeling. 
Hiervoor geldt: zorg dat alles is ingevuld. Per competentie staan een vijftal zinnen. Kies per 
competentie de zin die het beste past bij wat u over de gehele wedstrijd heeft waargenomen en 
geregistreerd. U dient slechts één zin te kiezen. Iedere competentie is beschreven in een schaal 
van vijf niveaus. Deze schaal dient u te gebruiken om aan de hand van uw registraties de juiste 
score te bepalen! Bijvoorbeeld als een scheidsrechter steeds iets niet goed doet, is het 
belangrijk om de onderste zin aan te vinken. Dat is namelijk de enige manier waarop de 
scheidsrechter kan weten en leren dat hij dit punt echt moet verbeteren! Wees pijnlijk eerlijk! 

 Blad 1: Kenmerken van de wedstrijd. 
 De rust- en eindstand. 

Bij ruststand thuisteam dient u niet de volledige ruststand in te vullen, maar het 
aantal doelpunten dat het thuisteam bij het rustsignaal heeft gescoord. Bij een 
ruststand van 2-1 dus een “2” invullen in het veld “Ruststand thuisteam” en een 
“1” in het veld “Ruststand uitteam”. Hetzelfde geldt voor de eindstand. 

 Op de tabbladen 2 t/m 5 vult u de scores in. Bij elke item staan 5 opties vermeld: 
Een score „a‟ (hoog) t/m een score „e‟ (laag). Kies hierbij, aan de hand van uw 
aantekeningen (+/- turfscore), de best passende zin! Gebruik bij het bepalen van uw 
keuze de toelichting op de vijfpuntsschaal. Het invullen van alle scores is verplicht. 
Indien een bepaald onderdeel van een competentie echt niet is waargenomen, vul dan 
tóch de score bij dit onderdeel in: score „a„. 

 
Wees bij het beoordelen van de scheidsrechter zeer kritisch en objectief. Hier heeft de 
scheidsrechter uiteindelijk ook het meeste voordeel bij. Het gaat immers niet om goed of fout, 
maar om leren! 
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4.5 Veel gestelde vragen 
 

1. De wedstrijd waar u geweest bent, is niet zichtbaar: Dit kan liggen aan het feit dat uw 
aanstelling (nog) niet in het systeem verwerkt staat. U kunt de correcties afwachten tot 
de werkdag volgende op het speelweekend. Zodra deze wel is ingevoerd kunt u uw 
beoordeling invullen. 

2. U heeft een andere scheidsrechter beoordeeld dan er staat aangesteld. Maandags 
corrigeert de afdeling Scheidsrechterszaken dit in systeem gecorrigeerd. U kunt echter 
wel uw rapportage inbrengen op de naam van de "verkeerde" scheidsrechter. Na 
correctie op het districtkantoor is de rapportage gekoppeld aan de "juiste" 
scheidsrechter. 

3. Problemen bij invullen formulieren  In het uiterste geval kunt u de button Blanco 
rapportage gebruiken. Hiermee opent u een PDF-formulier. Deze kunt u uitprinten en 
handmatig invullen. Dit ingevulde formulier kunt u naar uw districtskantoor zenden. Dit 
formulier kunt u dus niet digitaal invullen en is enkel bedoeld als noodopvang  
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