JURYOPLEIDING TRAMPOLINESPRINGEN 2
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

TR1
Na afronding TR1
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.
Reglementen:
Om een oefeningen te kunnen beoordelen
moet je op de hoogte zijn van de regels. Als je
deze module doorleest kom je alle belangrijke
regels tegen die je nodig hebt. Ieder deel dat
je leest wordt gevolgd door vragen en
oefentoetsen. Deze kan je natuurlijk gebruiken
om te testen of je voldoende weet, maar ook
om de regels te leren.
Herkennen van sprongen:
Als je nog niet volledig op de hoogte bent wat
er voor sprongen gedaan kunnen worden op
een trampoline kan je in deze leermodule alle
sprongen bekijken. Bij deze sprongen wordt
ook aangegeven hoe deze uitgevoerd moeten
worden.
Beoordelen van oefeningen:
Voor het beoordelen van de diverse
oefeningen hebben wij ook een oefenmodule
gemaakt. Het is wel aan te raden de
voorgaande modules eerst goed bekeken te
hebben voordat je deze gaat doen. Deze
module kan je het best doen samen met
andere cursisten en in combinatie met
PRAKTIJK-OEFENEN. Vraag aan de trainer
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van jouw vereniging of een jurycoach in jouw
omgeving of je in de praktijk kan oefenen.
Theoriemodule TR 2

Moet ik ook examen doen of op een andere
manier de opleiding afronden?
Hoeveel instructie-uren/dagen zijn er?

Sprongherkenningsmodule
Wanneer je voldoende kennis hebt, kun je het
praktijkexamen aanvragen. Er is ook
gelegenheid je eventuele vragen te stellen.
Structuur opleiding:













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

Moet ik stage lopen?

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

Geen contactbijeenkomsten
Na inschrijving krijg je toegang tot het
digitale klaslokaal.
Het doorlopen van de digitale modules
Je vragen hierover kun je per mail
stellen aan de toegewezen
trajectcoach.
Onder leiding van een ervaren jurylid
(je moet zelf een jurylid bijv. bij je eigen
club benaderen) oefenen met jureren
in de zaal net zo lang dat je het jureren
onder de knie hebt.
Afspraak maken voor de praktijktoets.
Examen doen onder begeleiding van
de trajectcoach die dan zowel de
beoordeling geeft als ook feedback.
Ervaringen en bevindingen
terugkoppelen ter verbetering van de
cursus.
De opleidingstijd is 6 maanden na
inschrijven, indien je voor die tijd geen
examen hebt gedaan dan word je
uitgeschreven.

Docenten
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.
TR2
31-12-2020
Eens in de 4 jaar worden er
brevetverlengingsscholingen gehouden. Door
deze bij te wonen wordt het brevet verlengd.
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Welk wedstrijdniveau mag ik daarmee
beoordelen?
Kan ik ook een verkorte opleiding volgen?
(EVK=Eerder Verworven Kwalificatie )

Moeilijkheid Districtsniveau

Algemene voorwaarden KNGU opleidingen

Worden zichtbaar bij het inschrijven

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

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;
* Mocht je als trainer licentiepunten willen ontvangen na afronding, neem dan contact op
met het serviceteam serviceteam@kngu.nl.
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