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?
Je moet 16 jaar zijn.
Hoe lang duurt de opleiding?
De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur of 3 bijeenkomsten van 6 uur. Dit
is inclusief het examen.
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.
Hoeveel instructie-uren/dagen zijn er?
De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur of 3 bijeenkomsten van 6 uur.
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.

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?
Je krijgt AC2
Wat is de geldigheidsduur van het 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?
D/E-Niveau wedstrijden.
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.
Wat zijn de Algemene voorwaarden KNGU opleidingen?
Deze worden zichtbaar als je je inschrijft.
LET OP:





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

