Inleiding
De Judo Bond Nederland (JBN) heeft voor (toekomstige) leraren van haar clubs verschillende lerarenopleidingen ontwikkeld. De opleidingen zijn gericht op de disciplines
aikido, jujitsu en judo.
Elk jaar organiseert de JBN op verschillende niveaus deze opleidingen, die allen een
audit van het NOC*NSF hebben, om het vak van leraar bij een vereniging of organisatie uit te kunnen oefenen.
In september/oktober 2017 zullen, bij voldoende aanmeldingen, de verschillende
opleidingen tot aikido-, jujitsu- en judoleraar van start gaan.
Alle door de JBN verzorgde opleidingen hebben audit van het NOC*NSF, waardoor je
na afronding van de opleiding een erkend diploma in ontvangst kunt nemen. In het
schema op de volgende pagina vind je beknopte informatie ten aanzien van duur, kosten en instroomeisen van de verschillende opleidingen.

Totaaloverzicht opleidingen
Soort opleiding
Dojo Assistent AikidoJujitsu/Judo

Minimum
leeftijd2
14 jaar

Minimum
dangraad

Opleidingseisen

Cursusduur

Kosten1

n.v.t.

geen

n.v.t.

geen

e

18 jaar

1 dan judo
(voor afleggen van
de PVB lesgeven is 2e
dan vereist).

Geen

18 dagen + 1 PVB dag

€ 1130,incl. kosten PVB

18 jaar

1e dan judo
(voor afleggen van
de PVB lesgeven is 2e
dan vereist).

judoleider (niveau 2)

9 dagen + 1 PVB dag

€ 735,incl. kosten PVB

18 jaar

2e dan judo
Judoleraar A of
(voor afleggen van
diploma
de PVB lesgeven is 3e ALO/diploma
dan vereist).
S&B

Trainer/Coach B6
(niveau 4)

18 jaar

3e dan judo

Judo in de zorg
(niveau 3 en 4)

18 jaar

2e dan

Judo-/ aikido- /
jujitsuleraar A

5 dagen +
5 intervisiedagen7

1e dan aikido (voor
afleggen van de PVB
lesgeven is 2e dan
vereist).

Geen

12 dagen + 1 PVB dag

€ 835,incl. kosten PVB

18 jaar

2e dan aikido
(voor afleggen van
de PVB lesgeven is 3e
dan vereist).

Aikidoleraar A
of diploma
ALO/diploma
S&B

14 dagen + 1 PVB dag

€ 1210,incl. kosten PVB

18 jaar

1e dan jujitsu (voor
afleggen van de PVB
lesgeven is 2e dan
vereist).

Geen

20 dagen + 1 PVB dag

€ 1130,incl. kosten PVB

18 jaar

1e dan jujitsu
(voor afleggen van
de PVB lesgeven is 2e
dan vereist).

jujitsuleider
(niveau 2)

9 dagen + 1 PVB dag

€ 735,incl. kosten PVB

Jujitsuleraar B5
(niveau 4)

18 jaar

2e dan ju jitsu
(voor afleggen van
de PVB lesgeven is 3e
dan vereist).

ZekerBewegen

18 jaar

1e dan

Judoleraar A3
(niveau 3)
Judoleraar A4 Verkort
(niveau 3)
LAATSTE KEER
Judoleraar B5
(niveau 4)

Aikidoleraar A
(niveau 3)3
Aikidoleraar B
(niveau 4)5

Jujitsuleraar A3
(niveau 3)
Jujitsuleraar A4 Verkort
(niveau 3)
LAATSTE KEER

18 jaar

Zie de volgende pagina voor een nadere aanvulling.

Judoleraar B

Diploma jujitsuleraar A

Diploma
niveau 2

15 dagen + 1 PVB dag

5 dagen + 1 PVB dag

€ 1185,incl. kosten PVB
€ 595,-incl. kosten PVB
€ 630,-

21 dagen

€ 1185 ,incl. kosten PVB

1 dag

n.t.b.

1

Prijzen onder voorbehoud, zijn gebaseerd op vorig seizoen.
Meerdere personen lid van dezelfde ’De Club Centraal’? Dan geldt er een staffelkorting
deze is als volgt opgebouwd:
2 personen: 10% korting op het totaalbedrag
3 personen: 15% korting op het totaalbedrag
4 personen: 20% korting op het totaalbedrag
5 personen: 25% korting op het totaalbedrag.

2

Leeftijd op 31 december van het jaar waarin de cursus van start gaat.

3

De opleidingen op niveau 2 zijn samengevoegd met de opleidingen op niveau 3. Dit houdt in
dat je een opleiding volgt op niveau 3 en dat je kunt uitstromen op twee niveaus, afhankelijk van je behaalde dangraad. Wanneer de 2e dan judo/jujitsu behaald is, kom je in aanmerking voor het diploma judo- / jujitsuleraar A.
Wanneer je aan het einde van de opleiding niet in het bezit bent van de 2e dan, maar wel
alle PVB behaald hebt, stroom je uit op niveau 2. Wordt binnen 4 jaar de 2e dan alsnog behaald, dan kom je in aanmerking voor het diploma op niveau 3.

4

Deelname aan de verkorte opleiding judo- / jujitsuleraar A is uitsluitend mogelijk indien de
opleiding (jeugd) judoleider / jujitsuleider (niveau 2) met goed gevolg is afgerond.

5

U kunt starten met de opleiding voor Judo- / jujitsuleraar-B met de 2e dan. Om in aanmerking te komen voor het diploma judo- / jujitsuleraar B dient u in het bezit te zijn van de 3e
dan.

6

De opleiding voor Judotrainer-Coach-B is een applicatie van de opleiding Judoleraar-B. Tot
deze opleiding kunnen door het bondsbestuur ook cursisten worden toegelaten op grond
van eerder behaalde competenties of zijnde ex-topsporters.

7

Regionale bijenkomsten (dagdeel) voor praktijkbespreking o.l.v. een gespreksleider Judo in de zorg.

Overige info
Dojo assistent Aikido/Jujitsu/Judo
De opleiding Dojo Assistent is bedoeld voor al diegenen die zich in de eigen vereniging/sportschool willen bezighouden met het assisteren van de betreffende leraar bij
diens lessen en trainingen en andere activiteiten van de vereniging/sportschool. De
opleiding vindt plaats binnen de eigen vereniging/sportschool.
Wie kan deelnemen aan de opleiding ?
De opleiding staat open voor leden van de JBN die op 31 december van het lopende
jaar 14 jaar of ouder zijn.
Wat kost de opleiding?
Er zijn geen kosten aan deze opleiding verbond en.
Wat is het doel van de opleiding ?
De opleiding Dojo Assistent is bedoeld voor al diegenen die zich in de eigen vereniging
/ sportschool willen bezighouden met het assisteren van de betreffende leraar bij
diens lessen en trainingen en andere activiteiten van de vereniging/sportschool.
Waaruit bestaat de opleiding ?
De cursist wordt door de eigen aikido- / jujitsu- / judoleraar stapsgewijs voorbereid
op een tweetal PVB (“Proeven van Bekwaamheid”). Daartoe moet een tweetal vragenlijsten worden ingevuld.

Proeven van bekwaamheid (PVB)
Er zijn twee PVB:
 Assisteren bij aikido / jujitsu / judolessen en –trainingen
 Zorgen voor maatregelen rondom activiteiten.
De PVB hebben audit van NOC*NSF.
Welke bevoegdheden zijn verbonden aan het diploma ?
Het bezit van het diploma ‘Dojo Assistent aikido / jujitsu / judo’ geeft de bevoegdheid
tot:
 In aanwezigheid van en onder direct toezicht van de verantwoordelijke JBN
leerkracht, minimaal een aikido- / jujitsu- / judoleraar-A (JBN leerkracht niveau
3 of hoger), assisteren bij diens aikido- / jujitsu- / judolessen of –trainingen
 In aanwezigheid van en onder direct toezicht van deze bevoegde leerkracht het
verrichten van hand en spandiensten bij andere activiteiten van de vereniging/
sportschool.
Aanmelden voor deze opleiding
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen
PBV-beschrijving en toetsplan:
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen
Nadere toelichting?
Voor eventuele nadere toelichting kan een e-mail worden gestuurd naar
e.steenman@jbn.nl.

Aikido-/Jujitsu-/Judoleraar-A (JBN leerkracht niveau 3)
De opleiding aikido- of jujitsu- of judoleraar A richt zich op het afstemmen van het eigen sporttechnisch beleid op dat van de vereniging/sportschool, het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van lessen en trainingen aan jeugd en volwassenen op
kyugraadniveau en het afnemen van kyugraadexamens.
aanmerking
Voor degenen die in het bezit zijn van een geldig diploma (jeugd) jujitsuleiders of
(jeugd)judoleiders bestaat de mogelijkheid voor een verkorte opleiding jujitsuleraar -A
of judoleraar-A.
Wie kan deelnemen aan de opleiding ?
Om aan de opleiding deel te kunnen nemen, dient men lid te zijn van de JBN en op 31
december van het lopende jaar de leeftijd te hebben van 18 jaar en de 1 e dan aikido /
jujitsu / judo.
Wat is het doel van de opleiding ?
De opleiding richt zich op het afstemmen van het eigen sport technisch beleid op dat
van de vereniging/sportschool, het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van
lessen en trainingen aan jeugd en volwassenen op kyugraad niveau en het afnemen
van kyugraad examens.
Waaruit bestaat de opleiding ?
De cursist wordt stapsgewijs voorbereid op een vijftal PVB (‘Proeven van Bekwaamheid’) waar steeds een bepaald aspect van het functioneren als leerkracht centraal
staat.
Hoelang duurt de opleiding ?
De opleiding omvat:
aikido:
12 dagen,
jujitsu:
20 dagen,
judo:
18 dagen.

De lestijden zijn van ca. 10.00 uur tot ca. 17.00 uur. Verzuim van opleidingdagen is in
principe niet toegestaan, terwijl men op de dagen van toetsen en PVB, alsmede bij de
les EHBSO aanwezig moet zijn.
Het bondsbestuur kan vrijstelling van deelname aan bepaalde bijeenkomsten verlenen vanwege
eerder verkregen competenties.
Voor de jujitsu-/judoleiders, die deelnemen aan de verkorte opleiding omvat de opleiding negen
(9) dagen. Dit is overigens de laatste gelegenheid voor het volgen van een verkorte opleiding.

Wanneer en waar is de opleiding?
De opleiding start bij voldoende aanmeldingen jaarlijks in september/oktober en eindigt in mei/juni van het daaropvolgende jaar. Aan de hand van de aanmeldingen zal
de cursusplaats worden vastgesteld.
Praktijkbegeleiders
De cursist heeft twee praktijkbegeleiders, die minimaal aikido - / jujitsu- / judoleraarB zijn (één van de twee mag de eigen leraar zijn) en die de cursist helpen bij zijn PVB.
Bij de minimaal 14 verplichte stagelessen moet een praktijkbegeleider aanwezig zi jn,
evenals bij het uitvoeren van de opdrachten voor de PVB.
Voor de jujitsu-/judoleiders, die deelnemen aan de verkorte opleiding zijn zeven (7) verplichte
stagelessen.

Toetsen
Gedurende de opleiding wordt uw theoretische en praktische kennis schriftelij k getoetst over verschillende onderdelen van het lesgeven.
Proeven van bekwaamheid (PVB)
Zes portfolio’s:
1. Geperiodiseerd jaarplan.
2. Stagelessen
3. Coachen bij wedstrijden (niet voor Jujitsu + Aikido).
4. Organiseren van een activiteit.
5. Aansturen van sportkader.
6. Afnemen van kyu-examens.
Vóór deelname aan de PVB ‘Geven van lessen’ moeten de zes portfolio’s als voldoende
zijn afgesloten.
De PVB hebben audit van NOC*NSF.
Herkansingen PVB
Bij onvoldoende voor een PVB krijgt men een herkansing. Is deze ook onvoldoende
dan krijgt men een tweede (laatste) herkansing.
Diploma
Indien men slaagt krijgt men het diploma ‘aikido- / jujitsu- / judoleraar-A’, mits men
in het bezit is van de 2 e dan aikido- / jujitsu- / judo.
Voor jujitsu en judo geldt dat indien men niet in het bezit is van deze 2 e dan jujitsu /
judo men het diploma ‘jujitsu- / judoleider’ krijgt. Na het binnen vier jaar na de laatste PVB behalen van de 2 e dan jujitsu / judo kan men dan alsnog het diploma ‘jujitsu / judoleraar-A’ aanvragen.
Welke bevoegdheden zijn verbonden aan het diploma ?
Het bezit van het diploma ‘aikido- / jujitsu- / judoleraar-A’ geeft de bevoegdheid tot:
 Het verzorgen van lessen en -trainingen op kyu-niveau.
 Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1e kyu aikido /
jujitsu / judo.
 Het fungeren als PVB-beoordelaar bij de proeve van bekwaamheid voor Dojo
Assistent aikido / jujitsu / judo.
 Het recht op het aanvragen van een coach licentie (niet voor aikido / jujitsu).
 Het deelnemen aan de bondsopleiding ‘leerkracht in de zorg’.
 Het deelnemen aan de bondopleiding aikido- / jujitsu- / judoleraar-B.
 Het fungeren als begeleidend leraar voor een (Jeugd) jujitsu / judoleider (niet
voor aikido);
 Het deelnemen aan de applicatiebijeenkomsten voor Judotrainer -Coach-B.

Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een aikido - / jujitsu- / judoleraar-A kan worden aangesloten bij de Judo Bond Nederland.
Het bezit van dit diploma ‘jujitsu / judoleider’ heeft de bevoegdheid tot het, onder begeleiding van de verantwoordelijke JBN leerkracht, minimaal een jujitsu -/judoleraar-A:
 Het verzorgen van jujitsu- / judolessen in de leeftijdscategorie 7 t/m 12 jaar;
 Het afnemen van kyugraad examens jujitsu / judo voor deze leeftijdscategorie
t/m 4 e kyu aikido / jujitsu / judo.
Wat kost de opleiding?
De kosten staan vermeld op pagina 6 van deze info. Het opleidinggeld is inclusief inschrijfgeld, het opleidingmateriaal en de kosten van de diverse PVB.
Aanmelden voor deze opleidingen
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen
PBV-beschrijving en toetsplan:
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen
Nadere toelichting?
Voor eventuele nadere toelichting kan een e-mail worden gestuurd naar
e.steenman@jbn.nl.

Aikido-/Jujitsu-/Judoleraar-B (JBN leerkracht niveau 4)
De opleiding aikido- jujitsu- judoleraar B richt zich op het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van aikido-/jujitsu-/judolessen (kyu- en dangraadniveau, het afnemen van kyugraadexamens en het voordragen voor danexamens één graad lager dan
eigen graduatie.
Wie kan deelnemen aan de opleiding?
Om aan de opleiding deel te kunnen nemen, dient men lid te zij n van de JBN en moet
men beschikken over het diploma aikido- / jujitsu- / judoleraar-A (JBN leerkracht niveau 3).
Men kan rechtstreeks toegelaten worden tot de opleiding aikido - / jujitsu- / judoleraar-B indien men 2 e dan aikido- / jujitsu / judo is en in het bezit is van het diploma
ALO of het diploma MBO-SB.
Wat is het doel van de opleiding?
De opleiding aikido- / jujitsu- / judoleraar-B richt zich op het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van aikido- / jujitsu- / judolessen en -trainingen op kyu- en
dangraadniveau, het afnemen van kyugraadexamens en het voordragen voor danexamens.
Waaruit bestaat de opleiding?
De cursist wordt stapsgewijs voorbereid op een aantal PVB (‘Proeven van Bekwaamheid’) waar steeds een bepaald aspect van het functioneren als aikido- / jujitsu- / judoleraar-B centraal staat.
Hoelang duurt de opleiding?
De opleiding omvat:
aikido:
14 dagen,
jujitsu:
21 dagen,
judo:
15 dagen.
De lestijden zijn van 6 uur van ca. 10.00 uur tot ca. 17.00 uur. Verzuim van opleidingdagen is in principe niet toegestaan.
Het bondsbestuur kan vrijstelling van deelname aan bepaalde bijeenkomsten verlenen vanwege
eerder verkregen competenties.

Wanneer en waar is de opleiding?
De opleiding start bij voldoende aanmeldingen jaarlijks in september/oktober en eindigt in mei/juni van het daaropvolgende jaar. Aan de hand van de aanmeldingen zal
de cursusplaats worden vastgesteld.
Praktijkbegeleider
De cursist heeft een praktijkbegeleider, die minimaal aikido - / jujitsu- / judoleraar-B
moet zijn en die de cursist helpt bij zijn PVB.
Proeven van bekwaamheid (PVB)
Portfolio’s:
Samenwerken met begeleidingsteam, onderhouden externe contacten
Bevorderen competentieontwikkeling sportkader (praktijkbegeleider)
Ondersteunen sporttechnisch beleid.
Afnemen danexamens
Geven van lessen: Meerjarenplan, geperiodiseerd jaarplan, reeks lessen
Praktijk
Planningsinterview
Geven van een les
Reflectie-interview, eigen voorbeeld
De PVB hebben audit van NOC*NSF

5-10 minuten
40-45 minuten
25-30 minuten

Herkansingen
Bij onvoldoende voor een PVB krijgt men een herkansing. Is deze ook onvoldoende
dan krijgt men een tweede (laatste) herkansing.
Welke bevoegdheden zijn verbonden aan het diploma?
Het bezit van het diploma ‘aikido- / jujitsu- / judoleraar-B’ geeft de bevoegdheid tot:
 Het verzorgen van aikido- / jujitsu- / judolessen op kyu- en danniveau.
 Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1 e kyu aikido- /
jujitsu- / judo.
 Het voordragen voor danexamen.
 Het - indien in het bezit van de examinatorlicentie - fungeren als examinator
bij de dan examens.
 Het fungeren als PVB-beoordelaar bij de proeve van bekwaamheid voor dojo assistent aikido- / jujitsu- / judo.
 Het fungeren als begeleidend leraar voor een jujitsu- / (jeugd)judoleider.
 Het fungeren als praktijkbegeleider bij de opleidingen voor JBN aikido - / jujitsu/ judoleerkrachten.
 Het deelnemen (alleen Judoleraar-B) aan de applicatiebijeenkomsten voor Judotrainer-Coach-B.
Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een ‘aikido- / jujitsu- / judoleraar-B’ kan worden aangesloten bij de Judo Bond Nederland.
Wat kost de opleiding?
De kosten staan vermeld op pagina 6 van deze info. Het opleidinggeld is inclusief inschrijfgeld, het opleidingmateriaal en de kosten van de diverse PVB.
Aanmelden voor deze opleidingen
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen
PBV-beschrijving en toetsplan:
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen
Nadere toelichting?
Voor eventuele nadere toelichting kan een e-mail worden gestuurd naar
e.steenman@jbn.nl.

Judotrainer-Coach-B (JBN leerkracht niveau 4)
De opleiding judotrainer-coach B is een vervolg op de opleiding Judoleraar B en richt
zich op het zelfstandig plannen, verzorgen en evalueren van judo(wedstrijd)trainingen
op kyu- en dangraadniveau.
Wie kan deelnemen aan de opleiding?
Om aan de opleiding deel te kunnen nemen, dient men lid te zijn van de JBN en moet
men beschikken over het diploma Judoleraar-B (JBN leerkracht niveau 4).
Men kan rechtstreeks toegelaten worden tot de opleiding Judotrainer -Coach-B indien
men naar het oordeel van het bondsbestuur beschikt over eerder behaalde competenties dan wel zijnde ex topsporter.
Wat is het doel van de opleiding?
De opleiding Judotrainer-Coach-B richt zich op het zelfstandig plannen, verzorgen en
evalueren van judol(wedstrijd)trainingen op kyu- en dangraadniveau, het afnemen van
kyu-graadexamens en het voordragen voor danexamens.
Waaruit bestaat de opleiding?
De cursist wordt stapsgewijs voorbereid op een aantal PVB (‘Proeven van Bekwaamheid’) waar steeds een bepaald aspect van het functioneren als Judotrainer-Coach-B
centraal staat.
Hoelang duurt de opleiding?
De opleiding omvat 5 dagen van 6 uur van ca. 10.00 uur tot ca. 17.00 uur. Verzuim
van een opleidingsdag is niet toegestaan.
Het bondsbestuur kan vrijstelling van deelname aan bepaalde bijeenkomsten verlenen vanwege
eerder verkregen competenties.

Wanneer en waar is de opleiding?
De opleiding start bij voldoende aanmeldingen eenmaal per vier jaar in september/oktober en eindigt in mei/juni van het daaropvolgende jaar. Aan de hand van de
aanmeldingen zal de cursusplaats worden vastgesteld.
Proeven van bekwaamheid (PVB)
1. Geven van trainingen
Portfolio: meerjarenplan, geperiodiseerd jaarplan 1 ,
Portfolio: reeks van zes trainingen
Praktijk: planningsinterview
5-10 minuten
geven van een training
40-45 minuten
reflectie-interview, eigen voorbeeld 25-30 minuten
2. Coachen
Portfolio: coachen bij wedstrijden
Praktijk: coachen van een wedstrijd
55-60 minuten
reflectie-interview
20-30 minuten
3. Afnemen danexamens 1
Portfolio: voorbereiding leerlingen op danexamen
Portfolio: reeks van zes stagelessen)
4. Scouten van leerlingen
Portfolio: scouten
1

Alleen voor cursisten die de opleiding Judoleraar-B niet hebben gevolgd.

De PVB hebben audit van NOC*NSF
Herkansingen
Bij onvoldoende voor een PVB krijgt men een herkansing. Is deze ook onvoldoende
dan krijgt men een tweede (laatste) herkansing.
Welke bevoegdheden zijn verbonden aan het diploma?
Het bezit van het diploma ‘Judotrainer-Coach-B’ geeft de bevoegdheid tot:






Het verzorgen van judo)wedstrijd)trainingen op kyu- en danniveau.
Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1 e kyu judo.
Het voordragen voor danexamen.
Het fungeren als PVB-beoordelaar bij de proeve van bekwaamheid voor Dojo
Assistent Judo.
 Het fungeren als begeleidend leraar voor een (Jeugd)Judoleider.
 Het fungeren als praktijkbegeleider bij de opleidingen voor JBN judoleerkrachten.
 Het fungeren als centrale coach overeenkomstig de bepalingen in het Topsportreglement (hoofdstuk 2.04 BondsVademecum).
 Het volgen van de NOC*NSF opleiding voor trainer / coach.
Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een ‘Judotrainer -Coach-B’
kan worden aangesloten bij de Judo Bond Nederland.
Wat kost de opleiding?
De kosten staan vermeld op pagina 6 van deze info. Het opleidinggeld is inclusief inschrijfgeld, het opleidingmateriaal en de kosten van de diverse PVB.
Aanmelden voor deze opleiding
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen
PBV-beschrijving en toetsplan:
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen
Nadere toelichting?
Voor eventuele nadere toelichting kan een e-mail worden gestuurd naar
e.steenman@jbn.nl.

Judo in de zorg / specifieke doelgroepen
1. Leerkracht specifieke doelgroepen (deelcertificaat niveau 3)
Deze opleiding op niveau 3 is speciaal ontwikkeld voor het verzorgen van judolessen
aan specifieke doelgroepen De opleiding leidt op om les te geven aan specifieke doelgroepen binnen een sportschool/vereniging.
De opleiding vindt samen plaats met de opleiding niveau 4.
2. Leerkracht in de zorg (deelcertificaat niveau 4)
Deze opleiding leidt op om les te geven binnen organisaties in d e zorg zoals GGD,
speciaal onderwijs, jeugdzorg, jeugddetentie, of andere soortgelijke instellingen. Binnen de organisatie maakt de “JBN leerkracht in de zorg” deel uit van het begeleidingsteam.
De opleiding vindt samen plaats met de opleiding niveau 3.
Wie kan deelnemen aan de opleiding?
Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, dient men lid te zijn van de JBN en in
het bezit te zijn van minimaal het diploma “Judoleraar-A” of aantoonbaar op dit niveau
(op basis van eerder/elders verworven competenties) kunnen functioneren, dit ter beoordeling van het bondsbestuur.
Wat is het doel van de opleiding?
Leerkrachten van niveau 3 zijn in staat om aan specifieke doelgroepen binnen een
sportschool/vereniging zelfstandig lessen te geven.
Leerkrachten van niveau 4 zijn in staat om zelfstandig lessen te geven binnen een
zorgorganisatie en deel uit te maken van het begeleidingsteam van die organisatie.
Hoelang duurt de opleiding?
Het betreft een gezamenlijke opleiding voor zowel niveau 3 als niveau 4 en omvat vijf
cursusdagen van zes uur van ca. 10.00 uur tot ca. 17.00 uur. Tevens zullen er vijf intervisiedagen 1 plaatsvinden. Verzuim van cursus- en intervisiedagen is in principe niet
toegestaan.

Waaruit bestaat de opleiding?
Naast de cursus- en interventiedagen:
1. Minimaal twee stagelessen
2. Voor niveau 3 het samenstellen van een portfolio “Geven van lessen aan specifieke doelgroepen”.
3. Voor niveau 4 het samenstellen van twee portfolio’s:
- Portfolio “Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden contacten”;
- Portfolio “Geven van lessen aan specifieke doelgroepen”.
Proeven van bekwaamheid (PVB)
De opleiding niveau 3 zou moeten leiden tot het doen van Proeven van bekwaamheid
(PVB), die op hun beurt telkens een deelkwalificatie opleveren op niveau 3 (kwalificatiestructuur sport):
PVB “Geven van lessen aan specifieke doelgroepen” (portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling).
De opleiding niveau 4 moet leiden tot het doen van Proeven van bekwaamheid (PVB),
die op hun beurt telkens een deelkwalificatie opleveren op niveau 4 (kwalificatiestructuur sport):
1

Regionale bijenkomsten (dagdeel) voor praktijkbespreking o.l.v. een gespreksleider.

PVB “Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden contacten”
PVB “Geven van lessen aan specifieke doelgroepen” (portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling).
Men kan kiezen deel te nemen aan de PVB niveau 3 of deel te nemen aan zowel niveau
3 als niveau 4.
Bevoegdheden?
Op niveau 3:
Het verzorgen van lessen aan specifieke doelgroepen bij een vereniging/sportschool.
Op niveau 4:
Het verzorgen van lessen bij een zorginstelling en bij specifieke doelgroepen bij
een vereniging/sportschool.
Bevoegdheid samen te werken in begeleidingsteam in de context van een zorginstelling.
Bevoegdheid te fungeren als praktijkbegeleider voor cursisten van de opleiding
“Leerkracht voor specifieke doelgroepen” en “Leerkracht in de zorg”.
Wat kost de opleiding?
De kosten staan vermeld op pagina 6 van deze info. Het opleidinggeld is inclusief inschrijfgeld, het opleidingmateriaal en de kosten van de diverse PVB.
Aanmelden voor deze opleiding
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen
PBV-beschrijving en toetsplan:
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen
Nadere toelichting?
Voor eventuele nadere toelichting kan een e-mail worden gestuurd naar
e.steenman@jbn.nl.

Zij-instromen bij de opleiding S&B (CIOS)
De inschrijving als zij-instromer bij één van de S&B (CIOS) opleidingen gaat via de
Judo Bond Nederland. U dient daartoe vóór 20 juni het digitale aanmeldingsformulier
in te vullen.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, stuurt de JBN uw gegeve ns door naar de
vestiging van uw keuze en ontvangt u van de JBN het cursusmateriaal.
Het S&B (CIOS)zal u vanaf dat moment verder op de hoogte stellen van de gang van
zaken.
Zodra de JBN van betreffende opleiding verneemt dat u als zij -instromer geslaagd
bent, krijgt u van de JBN het behaalde diploma toegezonden.
Verdere info: www.cios.nl
Aanmelden voor deze opleiding
Via de website van de JBN: www.jbn.nl/opleidingen

