
 

Opleidings- en examenregeling Juryopleidingen  
 
Opleiding  

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;    

Teamgym is een relatief nieuwe discipline waar Tumbling(Airtrack), Minitramp en een 
(groeps)Vloer oefening samen komen.  

Deze opleiding staat open voor juryleden met een GS3 brevet dus je hebt al enige 
ervaring met het jureren. 

Naam van de opleiding  Juryopleiding Meso Teamgym (TG3) 
Vooropleiding  In principe jurycursus GS 3, zie EVC/EVK 

hieronder 
Startleeftijd Minimum: 16 jaar 
Opleidingsduur 4 bijeenkomsten van 3 uur, inclusief theorie- en 

beperkt praktijkexamen  

- 2 voor vloer (helemaal nieuw) 

- 1 voor sprong/airtrack  

- 1 voor samenvatting/terugkoppeling en 
examen (met een kort theorie examen en 
praktijk via filmpjes). 

Digitale kennis module beschikbaar?  nee   
Rond je de opleiding niet af dan krijg je een 
administratieve aanslag van € 50. 

Maximale opleidingstijd 6 maanden vanaf start 1e bijeenkomst 
Kosten  Juryopleidingen zijn gratis voor leden van de 

KNGU. Het opleidingsmateriaal en de 
reglementen worden digitaal beschikbaar 
gesteld. 

Aanwezigheid Verplicht: alle bijeenkomsten, uitzonderlijke 
gevallen kunnen besproken worden met de 
docent. 



 

Voorbereiding  Bekijk op YouTube minimaal 5 vloeroefeningen 
van het afgelopen EK Teamgym om een gevoel 
te krijgen voor dit toestel 

  



 

Opleidingsmateriaal Reglement: Meso Teamgym 
Brevet 
Geldigheidsduur brevet 
Verlengen 

 
4 jaar 
Verplicht scholingsmoment per 4 jaar. 

Wedstrijdniveau Nationaal 
EVC = Eerder Verworven 
Competentie mogelijkheid 
EVK=Eerder Verworven 
Kwalificatie mogelijkheid 

Via Internationale jurycursus Teamgym is 
vrijstelling voor deze cursus en examen te 
verkrijgen.  
Deelname aan een EK (als coach of gymnast) 
kan voor vrijstelling van de ingangseis dienen.  
Jurycursus GS3 als ingangseis is noodzakelijk om 
de gemaakte onderdelen op de toestellen 
minitramp (met en zonder toestel) en Airtrack te 
kunnen volgen tijdens de cursus 

Algemene voorwaarden KNGU 
opleidingen 

Worden zichtbaar bij het inschrijven 

Kwalificatie docent Internationaal jurylid Teamgym 



 

Regeling van het examen: 
Verplichte afronding Bij annulering/niet afmaken 

juryopleiding worden er kosten in rekening 
gebracht volgens de algemene voorwaarden. 

Theorie examen Ja/nee 
Digitaal/tijdens bijeenkomst 
Examenstof:  
Duur : 
Aantal vragen: 
Aantal punten per vraag: 
Examenonderdelen:  
 

Normering theorie examen Max. aantal punten: …. 
Bij een score van minimaal 70% is de kandidaat 
geslaagd voor het onderdeel theorie. 
Minimum te behalen punten: 
Herexamenmogelijkheid ja/nee 
Aantal herkansingen:  

Praktijkexamen Ja/nee                     Video/zaal 
Examenstof:  
Duur totale examen: 
Aantal vragen: 
Tijdsduur per vraag:  
Video wordt …keer getoond 
Examenonderdelen: 
 
Reglement beschikbaar tijdens examen ja/nee 

Normering praktijk examen Max. aantal punten: …. 
Bij een score van minimaal 70% is de kandidaat 
geslaagd voor het onderdeel praktijkexamen. 
Minimum te behalen punten: 
Herexamenmogelijkheid ja/nee 
Aantal herkansingen:  

Voorbeeld scoretabel, dit kan vervangen worden door een scoretabel per 
opleiding 
Voor de E-score wordt onderstaande tabel gehanteerd: 

 
 
Voor de D-score wordt onderstaande tabel gehanteerd: aanvullen per 

juryopleiding 
 

Afwijking van de E-score t.o.v. het expertpanel
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1

0 0,2 100 80 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,2 0,6 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
0,6 1,4 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
1,4 2,4 100 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20
2,4 100 100 100 100 100 90 80 70 60 50 40 30

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/campus/algemene-informatie/gedragsregels


 

 
Totaal uitslag 
De kandidaat moet voor het theorie examen : minimaal 66% behalen. 
Er is 1 uitslag voldaan/niet voldaan. 
 
De kandidaat moet voor het praktijkexamen: (indien geen afzonderlijke scores dan 

aanpassen) 
• de D-score minimaal 70% behalen. 
• de E-score minimaal 70% behalen. 
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