Het verbeteren van de vaardigheden van de arbitrage in Europa

GEEN ARBITRAGE

=

GEEN SPORT!

ARBITRAGE IN HET HART VAN DE EUROPESE
SPORT
De rol van de arbitrage (bijv. scheidsrechters, juryleden) is van vitaal
belang in de sport. Zij zorgt ervoor, dat deelnemers strijden in de
geest van de sport door een onpartijdige en consequente toepassing
van de spel- en gedragsregels.
De arbitrage draagt bij aan een positieve ontwikkeling van de
sportdeelname door een sportieve, veilige en plezierige
sportomgeving te creëren voor deelnemers en toeschouwers.
De arbitrage heeft bovendien een belangrijke rol bij de
georganiseerde competities en zijn de bewakers van de
uitgangspunten van de sport.
De werving, de opleiding en het behoud van de sportofficials is van
vitaal belang voor alle sporten, op alle niveaus en in alle landen van
Europa.

INNOVATIEVE EDUCATIE TER VERBETERING
VAN DE VAARDIGHEDEN VAN DE
ARBITRAGE BIJ DE SPORT IN EUROPA
EEN INNOVATIEF GRENZENOVERSTIJGEND
EUROPEES PROJECT GERICHT OP DE
SPORTARBITRAGE
Sportorganisaties in Europa onderkennen de noodzaak tot verbetering van
het imago en de erkenning van het belang van de arbitrage. En ook van de
noodzaak om de sportofficials de gelegenheid te bieden om hun
vaardigheden te ontwikkelen in de veranderende en uitdagende omgeving
waarin zij actief zijn.
Het ONSIDE project getiteld “Innovatieve educatie ter verbetering van de
vaardigheden van de arbitrage bij de sport in Europa” onderzoekt en
definieert, voor de eerste keer op Europees niveau, de generieke
competenties, vaardigheden en kennis, die van sportofficials worden
verwacht – van toepassing op alle sporten en landen.
Het project ontwikkelt een Levenlang Leren Strategie voor de sport met het
7-Stappen-Model als methode voor de verschillende fasen van ontwikkeling.
Het onderwerp Educatie bevat de ontwikkeling en de oplevering van een
nieuwe opleiding voor sportofficials met toepassing van innovatieve
leermethodes, inclusief trainingen via e-learning.
Het project, mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Commissie
onder de vlag van Erasmus+ Sport, loopt van januari 2018 t/m december
2020.

VERWACHTINGEN EN POTENTIËLE VOORDELEN
Het ONSIDE project gaat op Europees niveau en sporttakoverstijgend:
• Onderzoeken wat de rollen en de bestaande uitdagingen zijn bij de
arbitrage
• Definiëren wat de generieke vaardigheden en competenties* zijn bij
sportofficials
• Nieuwe opleidingsmogelijkheden opleveren om de kwaliteit van de
arbitrage op een hoger niveau te brengen
Het project wordt gebaseerd op gedegen onderzoek en levert een
sectorbrede standaardbeschrijving van de arbitragefuncties en een
handboek voor opleidingsmodules voor sportofficials in Europa.
Het doel is om met de resultaten van dit project degenen die
verantwoordelijk zijn voor de opleiding van sportofficials te ondersteunen
en het imago van sportofficials te versterken.

*Generieke vaardigheden en competenties zijn kwaliteiten zoals
besluitvaardig zijn, bevorderen fair play, integriteit en communicatie.
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EEN INITIATIEF VAN SAMENWERKING
Het partnership, dat samenwerkt aan de doelen van het ONSIDE
project brengt vertegenwoordigers van 11 partners uit 9 verschillende
lidstaten tezamen, die een erkende expertise en positie hebben in de
wereld van de sportarbitrage.
De coördinator EOSE brengt in het projectteam een unieke combinatie
samen van vertegenwoordigers van 3 internationale/Europese
sportfederaties, 2 nationale sportfederaties, 1 nationale sportraad, 1
nationaal Olympisch comité, 1 universiteit en 2 nationale verenigingen
van sportofficials.
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“De arbitrage is belangrijk voor alle sportcompetities. Onderzoek
door het ONSIDE project in de sector en gedefinieerde standaarden
voor de sportofficials zullen een solide basis geven voor de
toekomstige ontwikkeling van de rol van de arbitrage in Europa”
Howard Webb, ONSIDE Project Ambassadeur.
Scheidsrechter UEFA Champions League en FIFA World Cup Finale.

contact
Wilt u meer informatie ontvangen over het ONSIDE project, of wilt u
goede ervaringen delen of betrokken worden bij het onderzoek in
het project, neem dan contact op met EOSE, Project Coördinator,
via:

onside-sport@eose.org
website
www.onside-sport.eu

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

