
524 scheidsrechters hebben deelgenomen aan de 
enquête uit diverse sporten.

Resultaten 
Enquête

“Welke mogelĳkheden biedt een 
communicatiesysteem 

voor scheidsrechters én de sport?”

Deelnemende scheidsrechters

Belangrĳkste voordelen 
communicatiesysteem
(in volgorde belangrĳkheid): 

1. Snelle en directe communicatie met 
    de collega-scheidsrechter.
2. Het arbitrageteam heeft de mogelijkheid om 
    onderling elkaar te ondersteunen/coachen 
    tijdens de wedstrijd.
3. Er  kan over meer spelsituaties beslissingen 
    genomen worden tijdens de wedstrijd.
4. Minder foute beslissingen.
5. Het uitstralen van meer 
    gezag/professionaliteit als scheidsrechter.
6. Het maakt het fluiten leuker.

Hét nadeel van een communicatiesysteem: 
Het wennen aan de nieuwe manier 
van communiceren met elkaar.

Zaken die je voor het gebruik van een 
communicatiesysteem moet bespreken:

1. Wat zeg je wel/niet? 
2. Wanneer communiceer je wel/niet? 
3. Hoe communiceer je met elkaar? 
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Wat is een communicatiesysteem?
Een van de meest populaire technische hulpmiddelen 
voor scheidsrechters is het draadloze 
communicatiesysteem ook wel ‘oortjes’ of 
‘headset’ genoemd. Scheidsrechters en officials
kunnen hiermee direct met elkaar communiceren via 
een (‘open’) lijnverbinding, zoals bij een telefoongesprek.  

Gebruik comminucatiesysteem scheidsrechters
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Belangrĳkste voor- en nadelen van het gebruik van een 
communicatiesysteem voor scheidsrechters

Resultaten & mogelijkheden 
scheidsrechter

Beslissingen nemen
90% van de scheidsrechters zegt  met 
een communicatiesysteem correcter be-
slissingen te nemen
60% neemt sneller beslissingen met een 
communicatiesysteem 

Ontwikkeling scheidsrechter
(koppels)
Ruim 95% van de scheidsrechters geeft 
aan dat een communicatiesysteem 
bijdraagt aan de eigen ontwikkeling als 
scheidsrechter.
Bij 97% van de scheidsrechters draagt 
het bij aan de ontwikkeling als scheids-
rechterkoppel.  
Daarbij geeft 90% van de scheidsrechters 
aan dat een communicatiesysteem ta-
lentvolle scheidsrechters kan helpen zich 
sneller te ontwikkelen.

Opleiden beginnende scheidsrech-
ters 
Ruim 79% van de scheidsrechter geeft 
aan dat een communicatiesysteem 
bijdraagt aan het sneller opleiden van 
beginnende scheidsrechters. Met een 
communicatiesysteem kan een 
scheidsrechtercoach/-coördinator de 
scheidsrechter in het moment van gerich-
te feedback voorzien. 

Veiligheid scheidsrechter
73% van de scheidsrechters geeft aan 
dat een communicatiesysteem bijdraagt 
aan de veiligheid van de scheidsrechter. 

Resultaten & mogelijkheden 
sport

Eerlijkheid en sportiviteit
Op de vraag of een communicatiesys-
teem kan bijdragen aan eerlijkheid en 
sportiviteit in de sport geeft 96% van de 
scheidsrechters aan dat dit het geval is. 

Veiligheid sport
80% van de scheidsrechters is ervan 
overtuigd dat een communicatiesysteem 
incidenten in en rondom het veld kan 
voorkomen.

Kwaliteit sportwedstrijd 
Vindt u dat een communicatiesysteem 
bijdraagt aan de kwaliteit van de sport-
wedstrijd? Ruim 94% bevestigt dit met 
het antwoord ‘ja’. De strekking van de 
toelichting op deze vraag wordt in de 
volgende zin samengevat (een van de 
toelichtingen) :

Resultaten onderzoek (per sport): 
De resultaten van dit onderzoek komen 
uit twee vragenlijsten: er is onderscheid 
gemaakt tussen scheidsrechters die wel 
én niet met een communicatiesysteem. 
De resultaten van beide vragenlijsten zijn 
in deze infographic verwerkt.     

“Hoe beter de 
scheidsrechter, hoe 

eerlijker en beter het 
spelletje”

Check voor meer informatie én rapportage 
van iedere afzonderlijke sport de website: 

www.axiwi.nl/vragenlijst-scheidsrechter


