Deze tekst is geschreven in de mannelijke vorm. Hierachter schuilt geen enkele vorm van
discriminatie tegenover het vrouwelijke geslacht maar is enkel gedaan om de leesbaarheid en
duidelijkheid van de tekst te vergemakkelijken.
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Om in aanmerking te komen als referee coach moet men gedurende minstens 10 jaar actief
scheidsrechter en/of commissaris geweest zijn of nog actief scheidsrechter en/of
commissaris zijn.
De referee coaches dienen jaarlijks de richtlijnen opgesteld door het Departement
Scheidsrechters te volgen.
Periodiek wordt een evaluatietest afgenomen om na te zien of de referee coach de
reglementswijziging en wijzigingen in de arbitragemechaniek volgt. Dit tijdstip is door het DS
te bepalen en afhankelijk van de wijzigingen in de FIBA reglementen en interpretaties.
Een referee coach wordt aangesteld voor drie seizoenen.
Een niet meer actief scheidsrechter, moet bij voorkeur een reeks hoger gefloten hebben dan
de reeks waarin hij fungeert als referee coach.
Een actief landelijk of nationaal scheidsrechter, mag coachen vanaf een reeks die twee
niveaus lager ligt dan het niveau dat hij fluit.
Voor een referee coach die in nationale of landelijke gefloten heeft en nog actief is als
provinciaal scheidsrechter is volgend principe van toepassing. Heeft deze scheidsrechter nog
enige ambitie om terug te keren naar landelijke of nationale reeksen dan kan hij onder geen
enkel beding controles uitoefenen in landelijke of nationale reeksen. Dit is deontologisch
onmogelijk ten opzichte van mogelijke latere collega’s/refs. Hij maakt dus zelf de keuze, kiest
hij voor referee coach dan is terugkeer naar landelijk en nationale reeksen onmogelijk. Wel
kan hij referee coachingrapporten uitvoeren in reeksen minimum 2 lager dan hij actief is in
de provincie. Wanneer hij echter stopt als actieve ref. wordt punt 5 terug van toepassing.
Een referee coach kan niet fungeren als referee coach tijdens wedstrijden die zijn eigen club
betwist.
Een landelijke referee coach kan geen coaching uitvoeren op scheidsrechters uit zijn eigen
provincie, wel te verstaan tijdens landelijke seniors wedstrijden. Op provinciaal niveau is dit
uiteraard niet van toepassing.

De landelijk en provinciale referee coach moet aanwezig zijn op de jaarlijkse algemene
vergadering van de scheidsrechters respectievelijk op hun niveau, landelijk of provinciaal. Bij
de inrichting van een theoretische test dient hij een norm te halen van minstens 70 %. Zij
dienen tevens aanwezig te zijn op de verplichte stages en colloquia die ingericht worden
door het DS of de CPS.
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Per provincie stelt elke voorzitter van de CPS, de personen voor die volgens de
vooropgestelde criteria in aanmerking komen om coachingrapporten uit te voeren.
De voorzitter is verantwoordelijk voor het respecteren van de criteria die betrekking hebben
op het niveau dat een referee coach gearbitreerd heeft of nog arbitreert. Alleen de voorzitter
heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken als er te weinig kandidaten of de goede werking
wordt bedreigd.
Er wordt geen beperking qua leeftijd referee coach vooropgesteld, hierin dient de voorzitter
echter een goede consensus te vinden tussen kwaliteit, voorkomen en alle mogelijke
aspecten die bijdragen tot een goede verstandhouding tussen coach en ref zelf.

De CPS stelt de personen voor die in aanmerking komen om coachingrapporten uit te
voeren. Bij twijfel heeft de voorzitter hierover steeds het laatste woord.
De coördinator is verantwoordelijk voor het respecteren van de criteria die betrekking
hebben op het niveau dat een referee coach gearbitreerd heeft of nog arbitreert. Alleen de
voorzitter heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken als er te weinig kandidaten of de goede
werking binnen de provincie wordt bedreigd.
Er wordt geen beperking qua leeftijd coach vooropgesteld, hierin dient de voorzitter samen
met de leden van het CPS een goede consensus te vinden tussen kwaliteit, voorkomen en
alle mogelijke aspecten die bijdragen tot een goede verstandhouding tussen coach en ref
zelf.

De referee coach mag geen familiale bindingen hebben tijdens wedstrijden, met clubs,
spelers of coaches waarvoor een coachingrapport wordt gemaakt.
De referee coach mag geen familiale bindingen hebben met de te coachen scheidsrechters.
De referee coach heeft tot plicht bovenvermelde zaken steeds uit eigen beweging te melden
aan de coördinator van de coachingrapporten.

De verslagen moeten worden opgestuurd binnen de vijf (5) kalenderdagen nadat de
coachingopdracht werd uitgevoerd.
Referee coachingrapporten die na de vooropgestelde termijn opgestuurd worden, worden
meegeteld voor wat betreft de evaluatie van de scheidsrechter, maar worden niet vergoed.
De referee coachingrapporten worden opgesteld volgens de door het Departement
Scheidsrechters vooropgestelde normen en regels.
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