
 

 
 

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  Juryopleiding acrobatische gymnastiek 2 (AC2) 
Vooropleiding   
Startleeftijd 16 
Opleidingsduur Maximaal 6 maanden 

Digitale kennis module beschikbaar?  Ja 
Waar kan ik de opleiding volgen Thuis online 
Hoe lang duurt de opleiding?  De opleiding bestaat uit: 

4 bijeenkomsten van 1,5 uur. Dit is inclusief het 
(praktijk)examen.  

Maximale opleidingstijd Na inschrijving 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.  
 

Kosten  Juryopleidingen zijn gratis voor leden van de KNGU. 
Het opleidingsmateriaal en de reglementen worden 
digitaal beschikbaar gesteld. 

Aanwezigheid Verplicht: alle toets-bijeenkomsten 
Facultatief: overige contactbijeenkomsten 

 
Van cursisten mag verwacht worden dat zij goed 
voorbereid naar de (toets/examen) bijeenkomsten 
gaan. De gewenste voorbereiding is te vinden in het 
klaslokaal van de betreffende opleiding. 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  Doorlopen van de e-learning voorafgaand aan de 

eerste bijeenkomst. 
  



 

 
 

Opleidingsmateriaal E-learning en digitale leeromgeving in FlowSparks 
Oefenen/stage/schaduwjureren 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. 

Brevet 
Geldigheidsduur brevet 
Verlengen 

AC2 
Maximaal 4 jaar 
31-12-2022 
 
Eens in de 4 jaar worden er 
brevetverlengingsscholingen gehouden. Door deze 
bij te wonen wordt het brevet verlengd.  

Wedstrijdniveau DE niveau (regionaal en district) 
EVC = Eerder Verworven 
Competentie mogelijkheid 
EVK=Eerder Verworven Kwalificatie 
mogelijkheid 

Niet van toepassing 

Algemene voorwaarden KNGU 
opleidingen 

Worden zichtbaar bij het inschrijven 

Kwalificatie docent Bij voorkeur onderwijsbevoegdheid en minimaal 
Brevet AC2. 

 
Regeling van het examen: 

Verplichte afronding Bij annulering/niet afmaken juryopleiding worden er 
kosten in rekening gebracht volgens de algemene 
voorwaarden. 

Theorie-examen Digitaal 
Duur: 60 minuten 
 
Er zijn 30 (meerkeuze)vragen verdeeld over:  
Theorie reglement AC2 (10 vragen) 
Theorie technisch jureren (10 vragen) 
Theorie artistiek jureren (10 vragen)  
 

Normering theorie-examen Bij een score van 75 % (22 vragen goed) is de kandidaat 
geslaagd voor het onderdeel theorie. 
Herexamenmogelijkheid ja 
Aantal herkansingen: 2 

Praktijkexamen Digitaal                   
Examenstof: zie opleidingsmateriaal 
Duur totale examen: 45 minuten 
 
Jureren van oefeningen, zowel techniek als artistiek.  
Er wordt begonnen met een proef-oefening.  
 

Inrichting praktijkexamen Elke opgave bestaat uit 1 video.  
Alle examenopgaven worden eenmalig afgespeeld. 
Men krijgt 5 minuten de tijd om elke examenopgave te 

beoordelen. 
  

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/DG-academy/Algemene-voorwaarden-KNGU-opleidingsactiviteiten.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/DG-academy/Algemene-voorwaarden-KNGU-opleidingsactiviteiten.pdf


 

 
 

Normering praktijkexamen 3 examenopgaven per onderdeel (technisch en 
artistiek).  
100% te behalen per examenopgave  
Maximale totaalscore van 100%  
Bij een score van 65% is de kandidaat geslaagd voor 
praktijk.  
 
Herexamenmogelijkheid: ja 

Evaluatie Praktijk  
Elke examenopgave wordt becijferd met een percentage.  
Het gemiddelde percentage van de 3 examenopgaven is het eindcijfer.  
Normering:  
• +/- 0,1 = 100%  
• +/- 0,2 = 95%  
• +/- 0,3 = 90%  
• +/- 0,4 = 80%  
• +/- 0,5 = 70%  
• +/- 0,6 = 60%  
• +/- 0,7 = 50%  
• +/- 0,8 = 40%  
• +/- 0,9 = 30%  
• +/- 1,0 of meer = 20% 
 
 

 
De kandidaat moet voor het praktijkexamen:  
 

• Van de D-score minimaal 65% behalen. 
• Van de E-score minimaal 65% behalen. 

 
Totaal uitslag 
Zowel theorie als praktijkexamen moeten minimaal 65% zijn. 
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