Juryopleidingsmogelijkheden zijn:

JURYOPLEIDING TURNEN DAMES 1
Hieronder volgt de informatie voor de jury TD 1 cursus. Indien deze positief is afgesloten kan
men verder met TD 2, dan TD 3 en TD 4.
Heb ik een vooropleiding nodig?

Nee

Hoe oud moet ik zijn om met de
opleiding te starten?
Hoe lang duurt de opleiding, wat is de
maximale opleidingstijd?

16 jaar

Waar kan ik de opleiding volgen?

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/campus/gymnastiekenturnen/juryopleidingen/niveau-1
Juryopleidingen zijn gratis voor leden van de KNGU. Het
opleidingsmateriaal en de reglementen worden digitaal
beschikbaar gesteld.
De eerste bijeenkomst is verplicht
Voordat je naar de introductiebijeenkomst gaat vragen
we je van de module Algemeen deel 1 en deel 2 door te
nemen uit de kennismodule.

Hoeveel kost deze opleiding?

Mag ik verzuimen?
Voorbereiding

Na de introductiebijeenkomst heb je 6 maanden de tijd
om de eindtoets te maken. Rond je de opleiding niet af
dan krijg je een administratieve aanslag van
€ 50.

Moet ik ook examen doen of op een
Wanneer je voldoende kennis hebt, kun je de
andere manier de opleiding afronden? toetsmodule doen. Via het klaslokaal kun je de toets
aanvragen. De eindtoets bestaat uit 20 vragen die
nagenoeg overeenkomen met de vragen in de diverse
oefentoetsen. Daarvan moet 70% correct beantwoord
zijn. Je hebt 2 herkansingen. of Je hebt 3 kansen.
Hoeveel instructie-uren/dagen zijn er? Introductiebijeenkomst en 2 - 4 praktijkbijeenkomsten
van 3 uur. De eerste bijeenkomst in verplicht, uiteraard
wordt het volgen van de praktijkbijeenkomsten zeer
aanbevolen. Deze bestaan voornamelijk uit het
beoordelen van elementen en oefeningen, maar ook een
toelichting op het reglement en de oefenstof.
Van wie krijg ik les op de
instructiedagen?

Jurydocent met minimaal jurybrevet TD2

Welk opleidingsmateriaal is
beschikbaar?

Iedere juryopleiding heeft een digitaal klaslokaal. Daar
staat het opleidingsmateriaal en een link naar de
betreffende reglementen. Na inschrijving voor de
opleiding krijg je de inloggegevens daarvoor.

Kennismodule:

In het klaslokaal staat de kennismodule TD1. De inhoud
van deze modules bevat ook de mogelijkheid om te
toetsen of je kennis voldoende is om te gaan jureren.

Moet ik stage lopen?

Nee, in principe niet. We adviseren je wel in overleg met
de trainers eens langs te gaan bij de lessen en/of te
oefenen met een gebrevetteerd jurylid van de club.

Welk brevet krijg ik als ik geslaagd
ben?

TD1 Geldigheidsduur brevet 31-12-2021

Hoe kan ik een brevet verlengen?

Eens in de 4 jaar worden er brevetverlengingsscholingen
gehouden. Door deze bij te wonen wordt het brevet
verlengd.

Welk wedstrijdniveau mag ik daarmee
beoordelen?

Voorgeschreven Oefenstof voor de niveaus D2 en D3.
Gericht op het jureren binnen de club, rayon en district.

Kan ik ook een verkorte opleiding
volgen? (EVK=Eerder Verworven
Kwalificatie )

Op dit moment is het nog niet mogelijk, in de toekomst
gaan wij daar wel beleid voor maken.

Algemene voorwaarden KNGU opleidingen worden zichtbaar bij het inschrijven.
Let op:
•
•
•
•

Als jurylid moet je lid zijn van een vereniging. Indien zelf geen lid neem dan contact
op met ledenadministratie@pentawinterswijk.nl
Juryopleidingen, jurybijscholingen en brevetverlengingen zijn gratis maar:
Consumpties zijn voor eigen rekening;
Opleidingsmateriaal en reglementen worden alleen digitaal verstrekt;
Mocht je als trainer licentiepunten willen ontvangen na afronding, neem dan contact
op met het serviceteam serviceteam@kngu.nl.

JURYOPLEIDING TURNEN HEREN 1
Hieronder volgt de informatie voor de jury TD 1 cursus. Indien deze positief is afgesloten kan
men verder met TD 2, dan TD 3 en TD 4.
Heb ik een vooropleiding nodig?
Hoe oud moet ik zijn om met de
opleiding te starten?
Hoe lang duurt de opleiding, wat is de
maximale opleidingstijd?

Waar kan ik de opleiding volgen?
Hoeveel kost deze opleiding?

Mag ik verzuimen?
Voorbereiding
Moet ik ook examen doen of op een
andere manier de opleiding afronden?
Hoeveel instructie-uren/dagen zijn er?
Van wie krijg ik les op de
instructiedagen?
D Welk opleidingsmateriaal is
beschikbaar?

Moet ik stage lopen?

Welk brevet krijg ik als ik geslaagd
ben?
Hoe kan ik een brevet verlengen?

Welk wedstrijdniveau mag ik daarmee
beoordelen?
Kan ik ook een verkorte opleiding
volgen (EVK=Eerder Verworven
Kwalificatie )

Nee
16 Jaar
De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3
uur. Dit is inclusief het examen. Rond je de
opleiding niet af dan krijg je een administratieve
aanslag van € 50
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/campus/gymnastieken-turnen/juryopleidingen/niveau-1
Juryopleidingen zijn gratis voor leden van de
KNGU. Het opleidingsmateriaal en de reglementen
worden digitaal beschikbaar gesteld.
In principe niet, uitzonderlijke gevallen kunnen
besproken worden met de docent.
Zie het digitale klaslokaal van de betreffende
opleiding
Binnen de opleiding is een theorie en praktijktoets.
De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3
uur.
Docenten
Iedere juryopleiding heeft een digitaal klaslokaal.
Daar staat het opleidingsmateriaal en een link naar
de betreffende reglementen.
https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken/turne
n-heren/wedstrijdzaken/reglementen Na
inschrijving voor de opleiding krijg je de
inloggegevens daarvoor.
Nee, in principe niet. We adviseren je wel in
overleg met de trainers eens langs te gaan bij de
lessen en/of te oefenen met een gebrevetteerd
jurylid van de club.
TH1 Geldigheidsduur brevet 31-12-2021
Eens in de 4 jaar worden er
brevetverlengingsscholingen gehouden. Door deze
bij te wonen wordt het brevet verlengd.
Verplichte oefenstof en reglementen TH niveau 17
t/m 21
Op dit moment is het nog niet mogelijk, in de
toekomst gaan wij daar wel beleid voor maken.

Algemene voorwaarden KNGU opleidingen. Worden zichtbaar bij het inschrijven

JURYOPLEIDING ACROBATISCHE GYMNASTIEK NIVEAU 2
Heb ik een vooropleiding nodig?

Nee, dat is niet nodig.

Hoe oud moet ik zijn om met de opleiding te
starten?
Hoe lang duurt de opleiding?

Je moet 16 jaar zijn.

Waar kan ik de opleiding volgen?

Bij de informatie over de opleiding vind je
de plaatsen en data.

Hoeveel kost deze opleiding?

Juryopleidingen zijn gratis voor leden van
de KNGU. Het opleidingsmateriaal en de
reglementen worden digitaal beschikbaar
gesteld. Let op: Rond je de opleiding niet af
dan krijg je een factuur van € 50.

Mag ik verzuimen?

In principe niet, uitzonderlijke gevallen
kunnen besproken worden met de docent.

Wat is de voorbereiding?

Zie het digitale klaslokaal van de
betreffende opleiding. Voor deze opleiding
zijn huiswerkvragen beschikbaar die voor
de opleiding moeten worden ingevuld.

Moet ik ook examen doen of op een andere
manier de opleiding afronden?

Binnen de opleiding zijn er drie
verschillende theorie en twee
praktijktoetsen.

De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten
van 3 uur of 3 bijeenkomsten van 6 uur. Dit
is inclusief het examen.

Van wie krijg ik les op de instructiedagen?
KNGU-docenten
Welk opleidingsmateriaal is beschikbaar?

Iedere juryopleiding heeft een digitaal
klaslokaal. Daar staat het
opleidingsmateriaal en een link naar de
betreffende reglementen. Na inschrijving
voor de opleiding krijg je de inloggegevens
daarvoor.

JURYOPLEIDING GROEPSSPRINGEN NIVEAU 2
Heb ik een vooropleiding
nodig?
Hoe oud moet ik zijn om met
de opleiding te starten?
Hoe lang duurt de opleiding?

Nee, dat is niet nodig.

Waar kan ik de opleiding
volgen?

Bij de informatie over de opleiding vind je de plaatsen en
data.

Hoeveel kost deze opleiding?

Juryopleidingen zijn gratis voor leden van de KNGU. Het
opleidingsmateriaal en de reglementen worden digitaal
beschikbaar gesteld. Let op: Rond je de opleiding niet af
dan krijg je een factuur van € 50.

Mag ik verzuimen?

In principe niet, uitzonderlijke gevallen kunnen besproken
worden met de docent.

Wat is de voorbereiding?

Je kunt de S2 Digitale module al doen voorafgaande aan
de opleiding.
https://opleidingen.kngu.nl/campus/groepspringen/opleiding
en/niveau-2 hier om te starten. Deze bestaat uit 5 delen:
Algemeen, Kast plank(oline), Minitramp, Lange mat en
Springtoestel en kast minitramp. Deze modules bevatten
alle informatie die je als jurylid moet hebben om de
wedstrijden GS2 (DEniveau) te kunnen beoordelen. Met
leerblokken, vragen, "test jezelf" en filmpjes van elementen
en oefenstof, word je stapsgewijs door de leerstof geleid en
kun je er actief mee aan de slag. Binnen deze modules is
ook alle informatie betreffende het reglement en de
oefenstof beschikbaar.

Moet ik ook examen doen of
op een andere manier de
opleiding afronden?

De praktijktoets maakt onderdeel uit van de opleiding.

Je moet 16 jaar zijn.
De opleiding bestaat uit 4 bijeenkomsten van 4 uur. Dit is
inclusief het praktijkexamen.

JURYOPLEIDING TRAMPOLINESPRINGEN 1
Heb ik een vooropleiding nodig?
Hoe oud moet ik zijn om met de
opleiding te starten?
Hoe lang duurt de opleiding, wat
is de maximale opleidingstijd?
Waar kan ik de opleiding volgen?
Hoeveel kost deze opleiding?

Mag ik verzuimen?
Voorbereiding

Nee
16 jaar
Na inschrijving voor de opleiding heb je 6 maanden de tijd om
de praktijktoets te maken. Rond je de opleiding niet af dan krijg
je een administratieve aanslag van € 50.
Opleidingsagenda
Juryopleidingen zijn gratis voor leden van de KNGU. Het
opleidingsmateriaal en de reglementen worden digitaal
beschikbaar gesteld.
NVT
Voordat je praktijkexamen kunt doen moet je de onderstaande
digitale modules doornemen. Deze modules staan ook binnen
het klaslokaal van de opleiding.
https://kngucampus.nl/opleidingenJury/Trampolinespringen/TR
1/Theorie2017/ De theoriemodule informeert over de
belangrijkste onderdelen uit het reglement worden besproken.
Een sprongherkenningsmodule om handigheid te krijgen in de
verschillende sprongen en de beoordeling van deze sprongen.
En een praktijkmodule die je stap voor stap wegwijs maakt in
het jureren. Naast de digitale modules is het ook belangrijk om
veel te oefenen in de zaal.
Theoriemodule TR1
Sprongherkenningsmodule
Praktijkmodule

Moet ik ook examen doen of op
een andere manier de opleiding
afronden?

Wanneer je voldoende kennis hebt, kun je het praktijkexamen
aanvragen.

Welk wedstrijdniveau mag ik
daarmee beoordelen?

Uitvoering Districtsniveau

Hoeveel instructie-uren/dagen
zijn er?

Structuur opleiding:
- Geen contactbijeenkomsten
- Doornemen van digitale kennismodule
- Praktijktoets
Docenten

Van wie krijg ik les op de
instructiedagen?
Welk opleidingsmateriaal is
beschikbaar?
Moet ik stage lopen?

Welk brevet krijg ik als ik
geslaagd ben?

Iedere juryopleiding heeft een digitaal klaslokaal. Daar staat de
link naar de digitale modules.
Nee, in principe niet. We adviseren je wel in overleg met de
trainers eens langs te gaan bij de lessen en/of te oefenen met
een gebrevetteerd jurylid van de club.
TR1 Eens in de 4 jaar worden er brevetverlengingsscholingen
gehouden. Door deze bij te wonen wordt het brevet verlengd.

