Opleidings- en examenregeling Juryopleidingen
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;

Naam van de opleiding
Vooropleiding
Startleeftijd
Opleidingsduur
Waar kan ik de opleiding volgen
Hoe lang duurt de opleiding?

Maximale opleidingstijd

Kosten
Aanwezigheid

Juryopleiding Turnen Dames 1 (TD1) v.a. 2021
Opstapmodule
16 jaar
Maximaal 6 maanden
Digitale kennis module beschikbaar? Ja
Digitaal : thuis op eigen computer
De opleiding bestaat uit:
5 fysieke bijeenkomsten van 3 uur.
(Dit is inclusief het (praktijk)examen.)
Of
8 digitale bijeenkomsten van 1 uur en een digitaal
examen
De voorbereiding op iedere fysieke
contactbijeenkomst zal ongeveer 2-3 uur vragen.
Dit is exclusief het doorlopen van de Opstapmodule
(4-6 uur) voorafgaande aan de eerste bijeenkomst.
Na de introductiebijeenkomst heb je 6 maanden de
tijd om de theoretische eindtoets te maken.
Rond je de opleiding niet af dan krijg je een
administratieve aanslag van € 50.
Juryopleidingen zijn gratis voor leden van de KNGU.
Het opleidingsmateriaal en de reglementen worden
digitaal beschikbaar gesteld.
Verplicht : alle toetsbijeenkomsten
Facultatief: overige (contact)bijeenkomsten
Van cursisten mag verwacht worden dat zij goed
voorbereid naar de (toets/examen) bijeenkomsten
gaan. De gewenste voorbereiding is te vinden in het
digitale opleidingsdeel. Indien zij niet aanwezig
kunnen zijn moeten zij zelf deze informatie bij
medecursisten opvragen. Van de docent kan niet
verwacht worden dat deze in een volgende
bijeenkomst extra aandacht besteed aan niet
aanwezige cursisten van een vorige bijeenkomst.

Voorbereiding

In het digitale opleidingsdeel is het huiswerk per
bijeenkomst aangegeven.

Opleidingsmateriaal
Oefenen/stage/schaduwjureren

Brevet
Geldigheidsduur brevet
Verlengen
Wedstrijdniveau
EVC = Eerder Verworven
Competentie mogelijkheid
EVK=Eerder Verworven Kwalificatie
mogelijkheid
Algemene voorwaarden KNGU
opleidingen
Kwalificatie docent
Regeling van het examen:
Verplichte afronding
Theorie examen (digitaal)

Normering theorie examen

Praktijkexamen (digitaal)

Digitaal binnen digitaal opleidingsdeel.
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.
TD1
31-12-2021
Eens in de 4 jaar worden er
brevetverlengingsscholingen gehouden. Door deze
bij te wonen wordt het brevet verlengd.
Supplement 6,G,H Oefenstof vanaf 2021. Gericht op
het jureren binnen de club, rayon en district.
Aanwezigheid contact/digitale bijeenkomsten is niet
verplicht.
(Oud)turnster kunnen met de docent afstemmen
welke delen voor hen relevant zijn.
Worden zichtbaar bij het inschrijven
Bij voorkeur onderwijsbevoegdheid en minimaal
Brevet TD2

Bij annulering/niet afmaken juryopleiding worden er
kosten in rekening gebracht volgens de algemene
voorwaarden.
Digitaal binnen opleidingsmodule
Kennis van de jurybepalingen en wedstrijdreglementen.
Deel 1 (sectie1-5), 2 (sectie 6-9), 3 (sectie 10-13) NTS.
Voorgeschreven oefenstof.
Het theorie examen TD1 wordt in de Module
TheorietoetsTD1 gemaakt.
Er zijn 20 meerkeuzevragen: vragen algemeen, sprong,
brug, balk en vloer. Elke goed beantwoorde vraag levert
1 punt op; het maximum is dus 20 punten. Bij een score
van 70% (= 14 vragen goed) is de kandidaat geslaagd
voor theorie.
Bij een score van 70 % ( 14 vragen goed) is de kandidaat
geslaagd voor het onderdeel theorie.
Herexamenmogelijkheid : Ja,digitaal
Aantal herkansingen: 2
Jureren van oefeningen.
Het praktijkexamen bestaat uit het jureren aan de hand
van videobeelden van drie oefeningen per toestel en
drie sprongen. Daarbij mag gebruik gemaakt worden
van het reglement en eigen hulpmiddelen. De
oefeningen zijn verdeeld over de niveaus D2 en D3 in de
leeftijdscategorieën instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd 1.
Voor praktijk kan men per oefening 5 punten scoren c.q.
15 punten per toestel c.q. 60 punten in totaal. Bij een
score van 70% (= 42 punten) is de kandidaat geslaagd
voor praktijk.

Voor praktijk is er een aparte scoretabel om de punten
per oefening te berekenen.
Digitaal praktijkexamen

Inrichting praktijkexamen

In de digitale module staat een toelichting op de
werkwijze. Een aantal van onderstaande zaken
vervallen.
De inrichting en opdrachten in de digitale module zijn
leidend.
Voor de berekening van het cijfer van de praktijktoets
wordt onderstaande tabel aangehouden.
Alle examenoefeningen worden 2x direct na elkaar
getoond.

Normering praktijk examen

Bij een score van 70% (= … punten) is de kandidaat
geslaagd voor praktijk.

Extra info

Voor Praktijk wordt er bij elk toestel begonnen met een
demo cq proef-oefening. Daarna volgen drie
oefeningen voor het examen. Alle examenoefeningen
worden 2x direct na elkaar getoond.
De oefeningen zijn verdeeld over de niveaus D2 en D3 in
de leeftijdscategorieën instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd
1.Voor sprong heeft men 2 minuten om de D-score op te
zoeken en de aftrekken uit te rekenen. Er wordt door de
docent aangeven welke sprong van welk niveau en
welke leeftijdscategorie gesprongen wordt; men moet
zelf de D-score opzoeken.
Voor brug, balk en vloer krijgt men 4 minuten de tijd voor
D- en E-score (aftrekken) bepaling.
De D-score en aftrekken (E-aftrekken en eventuele Naftrekken) moeten op jurybriefjes worden ingevuld; deze
worden na elke examenoefening opgehaald. De
uitwerkbladen van sprong, brug, balk en vloer, waarop
de oefeningen moeten worden geschreven, worden
aan het eind van het examen opgehaald.
Indien er kladpapier gebruikt wordt moet dit aan het
eind van het examen ook allemaal ingeleverd worden
met de naam erop.
Er is geen tijd om de oefening eerst op klad te schrijven
en daarna in net over te schrijven! Direct op het
examenblad invullen s.v.p.

Aantal herkansingen

2

Evaluatie Praktijk
Het vaststellen van de aftrekken (variabele schaal)
De 4 officiële aftrekreeksen bepalen welke kolom gebruikt moet worden om vast te stellen
wat de toegestane afwijking is
van de totaalaftrek van de juryleden ten op zichte van de officiële totaalaftrek.

Officiële Aftrekken
0.00-0.50
0.60-1.50
0.00 t/m 0.10 0.00 t/m 0.20
0.20
0.30
0.30
0.40
0.40
0.50
0.50
0.60
0.60
0.70
0.70
0.80
0.80
0.90
0.90
1.00
1.00
1.10
1.10
1.20
Voorbeelden:
Officiële Jury
D-score
D-score D-score Verschil
4.20
3.90
0.30
4.50
4.50
0.00
3.90
4.20
0.30
4.80
4.20
0.60

1.60-2.50
0.00 t/m 0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30

D-score
Aftrek
0.30
0.00
0.30
0.60

2.60-3.50 3.60 en meer
0.00 t/m 0.40 0.00 t/m 0.50
0.50
0.60
0.60
0.70
0.70
0.80
0.80
0.90
0.90
1.00
1.00
1.10
1.10
1.20
1.20
1.30
1.30
1.40
1.40
1.50

Officiële Jury
Aftrek
Aftrek
Aftrek Verschil
1.70
1.50
0.20
0.80
1.10
0.30
2.20
1.80
0.40
3.40
3.00
0.40

De kandidaat moet voor het praktijkexamen:
• de D-score minimaal 70% behalen.
• de E-score minimaal 70% behalen.
Totaal uitslag
Zowel theorie als praktijkexamen moeten voldaan zijn.

Jury
Punten
= 5.00
= 4.50
= 4.50
= 5.00

Punten %
5.00
= 100
4.50
= 90
4.00
= 80
3.50
= 70
3.00
= 60
2.50
= 50
2.00
= 40
1.50
= 30
1.00
= 20
0.50
= 10
0.00
= 00

D-score
Aftrek
- 0.30
- 0.00
- 0.30
- 0.60

Totaal
Punten
= 4.70
= 4.50
= 4.20
= 4.40

