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Algemeen 

Daar waar gesproken wordt over ‘leeftijden’ is de leeftijd bepalend die men heeft op 31 

december van het lopende jaar. 

 

Bevoegdheden leerkrachten aikido 

Dojo Assistent Aikido 

Het bezit van het diploma ‘Dojo assistent aikido geeft de bevoegdheid tot: 

- In aanwezigheid van en onder direct toezicht van de verantwoordelijke JBN leer-

kracht, minimaal een aikidoleraar-A (JBN leerkracht niveau 3 of hoger), assisteren bij 

diens aikidolessen of –trainingen; 

- In aanwezigheid van en onder direct toezicht van deze bevoegde leerkracht het ver-

richten van hand en spandiensten bij activiteiten. 

Aikidoleider (oud diploma) 

(diploma behaald vóór 2019) 

Het bezit van het diploma ‘aikidoleider’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het onder begeleiding van minimaal een aikidoleraar-A (JBN leerkracht niveau 3 of 

hoger) verzorgen van aikidolessen;  

- Het onder begeleiding van deze bevoegde leerkracht lesgeven in de leerstof t/m 4e 

kyu aikido aan leerlingen vanaf 12 jaar.  

 

De begeleiding van de bevoegde leerkracht bestaat uit het maken van een jaarplan, aan 

de hand waarvan de Aikidoleider zijn lessen voorbereidt. Deze lesvoorbereidingen moe-

ten ter akkoordbevinding worden voorgelegd aan de betreffende bevoegde leerkracht. De 

aikidoleider verzorgt de lessen zelfstandig. De begeleidend leerkracht blijft echter volle-

dig verantwoordelijk voor het handelen van de aikidoleider. 

 

Regelmatig, doch tenminste viermaal per jaar, is de begeleidende bevoegde leerkracht 

aanwezig bij een les van de aikidoleider. Hij observeert de les en evalueert deze met de 

Aikidoleider. 

 

De begeleidende bevoegde leerkracht verklaart schriftelijk aan het bondsbestuur van de 

Judo Bond Nederland dat hij als begeleider van de betreffende aikidoleider zal fungeren. 

Aikidoleider dipoma v.a. 2018 

Het bezit van het diploma ‘aikidoleider’ met geldige licentie geeft de bevoegdheid tot: 

Onder toezicht van de verantwoordelijke JBN leerkracht, minimaal aikidoleraar-A 

(JBN leerkracht niveau 3 of hoger), zelfstandig aikidolessen of –trainingen op ele-

mentair niveau geven volgens een door deze leerkracht opgesteld lesvoorbereidings-

formulier (LVF). 
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De leider mag onder begeleiding van diezelfde bevoegde JBN-leerkracht kyu-examens 

afnemen bij zijn eigen leerlingen en hen bevorderen tot en met de 4e kyu.  

 

De club ontvangt voor elke geslaagde aikidoleider een licentie. Deze jaarlijks te verlen-

gen licentie staat op naam van de leider en is direct gekoppeld aan de club waar hij of zij 

actief is. Stapt de leider over naar een andere club, dan beoordeelt de bevoegde JBN-

leerkracht van de nieuwe club of de licentie van de betreffende leider wordt overgeno-

men.  

Aikidoleraar-A 

Het bezit van het diploma ‘aikidoleraar-A’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het verzorgen van aikidolessen en -trainingen op kyu-niveau; 

- Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1e  kyu aikido; 

- Het deelnemen aan de bondsopleiding aikidoleraar-B. 

Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een ‘aikidoleraar-A’ kan worden 

aangesloten bij de Judo Bond Nederland. 

Aikidoleraar-B 

Het bezit van het diploma ‘aikidoleraar-B’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het verzorgen van aikidolessen en -trainingen op kyu- en danniveau; 

- Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1e  kyu aikido; 

- Het voordragen voor danexamen; 

- Het  - indien in het bezit van de examinatorlicentie – fungeren als examinator bij de 

danexamens; 

- Het fungeren als praktijkbegeleider bij de opleidingen voor aikidoleraar-A. 

Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een ‘aikidoleraar-B’ kan worden 

aangesloten bij de Judo Bond Nederland. 

 

Bevoegdheden leerkrachten jujitsu 

Dojo assistent jujitsu 

Het bezit van het diploma ‘Dojo assistent jujitsu’ geeft de bevoegdheid tot: 

- In aanwezigheid van en onder direct toezicht van de verantwoordelijke JBN leer-

kracht, minimaal een jujitsuleraar-A (JBN leerkracht niveau 3 of hoger), assisteren bij 

diens jujitsulessen of –trainingen; 

- In aanwezigheid van en onder direct toezicht van deze bevoegde leerkracht het ver-

richten van hand en spandiensten bij activiteiten. 

Jujitsuleider (oud diploma) 

(diploma behaald vóór 2019) 

Het bezit van het diploma ‘jujitsuleider’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het onder begeleiding van minimaal een jujitsuleraar-A (JBN leerkracht niveau 3 of 

hoger) verzorgen van jujitsu lessen;  
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- Het onder begeleiding van deze bevoegde leerkracht lesgeven in de leerstof t/m 4e 

kyu jujitsu aan leerlingen vanaf 12 jaar.  

 

De begeleiding van de bevoegde leerkracht bestaat uit het maken van een jaarplan, aan 

de hand waarvan de jujitsuleider zijn lessen voorbereidt. Deze lesvoorbereidingen moe-

ten ter akkoordbevinding worden voorgelegd aan de betreffende bevoegde leerkracht. De 

jujitsuleider verzorgt de lessen zelfstandig. De begeleidend leerkracht blijft echter volle-

dig verantwoordelijk voor het handelen van de jujitsuleider. 

 

Regelmatig, doch tenminste viermaal per jaar, is de begeleidende bevoegde leerkracht 

aanwezig bij een les van de jujitsuleider. Hij observeert de les en evalueert deze met de 

jujitsuleider. 

 

De begeleidende bevoegde leerkracht verklaart schriftelijk aan het bondsbestuur van de 

Judo Bond Nederland dat hij als begeleider van de betreffende jujitsuleider zal fungeren. 

Jujitsuleider dipoma v.a. 2018 

Het bezit van het diploma ‘jujitsuleider’ met geldige licentie geeft de bevoegdheid tot: 

Onder toezicht van de verantwoordelijke JBN leerkracht, minimaal jujitsuleraar-A 

(JBN leerkracht niveau 3 of hoger), zelfstandig jujitsulessen of –trainingen op 

elementair niveau geven volgens een door deze leerkracht opgesteld lesvoorbereidings-

formulier (LVF). 

 

De leider mag onder begeleiding van diezelfde bevoegde JBN-leerkracht kyu-examens 

afnemen bij zijn eigen leerlingen en hen bevorderen tot en met de 4e kyu.  

 

De club ontvangt voor elke geslaagde jujitsuleider een licentie. Deze jaarlijks te verlen-

gen licentie staat op naam van de leider en is direct gekoppeld aan de club waar hij of zij 

actief is. Stapt de leider over naar een andere club, dan beoordeelt de bevoegde JBN-

leerkracht van de nieuwe club of de licentie van de betreffende leider wordt overgeno-

men.  

Jujitsuleraar-A 

Het bezit van het diploma ‘jujitsuleraar-A’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het verzorgen van jujitsulessen en -trainingen op kyu-niveau; 

- Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1e  kyu jjujitsu; 

- Het fungeren als PVB-beoordelaar bij de proeve van bekwaamheid voor Dojo assistent 

jujitsu; 

- Het fungeren als begeleidend leraar voor een jujitsuleider; 

- Het deelnemen aan de bondsopleiding jujitsuleraar-B. 

Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een ‘jujitsuleraar-A’ kan worden 

aangesloten bij de Judo Bond Nederland. 
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Jujitsuleraar-B1 

Het bezit van het diploma ‘jujitsuleraar-B’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het verzorgen van jujitsulessen en -trainingen op kyu- en danniveau; 

- Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1e  kyu jujitsu; 

- Het voordragen voor danexamen; 

- Het  - indien in het bezit van de examinatorlicentie – fungeren als examinator bij de 

danexamens; 

- Het fungeren als praktijkbegeleider bij de opleidingen voor jujitsuleider. 

- Het fungeren als begeleidend leraar voor een jujitsuleider; 

- Het fungeren als praktijkbegeleider bij de opleidingen voor jujitsuleraar-A; 

Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een ‘jujitsuleraar-B’ kan worden 

aangesloten bij de Judo Bond Nederland. 

 

Bevoegdheden leerkrachten judo 

Dojo assistent judo 

Het bezit van het diploma ‘Dojo assistent judo’ geeft de bevoegdheid tot: 

- In aanwezigheid van en onder direct toezicht van de verantwoordelijke JBN leer-

kracht, minimaal een judoleraar-A (JBN leerkracht niveau 3 of hoger), assisteren bij 

diens judolessen of –trainingen; 

- In aanwezigheid van en onder direct toezicht van deze bevoegde leerkracht het ver-

richten van hand en spandiensten bij judotoernooien. 

Jeugdjudoleider (oud diploma) 

(diploma behaald vóór 2007) 

Het bezit van het diploma ‘jeugdjudoleider’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het onder begeleiding van minimaal een ‘judoleraar-A’ (JBN leerkracht niveau 3 of 

hoger), verzorgen van jeugdjudolessen en –trainingen in de leeftijdscategorie van 4 

t/m 15 jaar. 

- Het onder begeleiding van deze bevoegde leerkracht afnemen van kyu-examens en 

het bevorderen t/m 4e kyu judo voor deze categorie. 

 

De begeleiding van de bevoegde leerkracht bestaat uit het maken van een jaarplan, aan 

de hand waarvan de jeugdjudoleider zijn lessen voorbereidt. 

 

De lesvoorbereidingen moeten ter akkoordbevinding worden voorgelegd aan de betref-

fende bevoegde leerkracht. De jeugdjudoleider verzorgt de lessen verder zelfstandig. 

 

                                           
1 Gelijkgesteld: Jujitsu en Judoleraar (oud diploma), Jiu-Jitsuleraar (oud diploma) 

   en Lesbevoegde jujitsu. 
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Regelmatig, doch tenminste viermaal per jaar, is de begeleidende bevoegde leerkracht 

aanwezig bij een les van de jeugdjudoleider. Hij observeert de les en evalueert deze met 

de jeugdjudoleider. 

 

De jeugdjudoleider bespreekt vooraf met de begeleidende bevoegde leerkracht welke ju-

doka in aanmerking komen voor een graduatie en voor welke band of slip(pen) (max. 

t/m 4e kyu + bruine slip(pen)). 

 

De begeleidende bevoegde leerkracht verklaart schriftelijk aan het bondsbestuur van de 

Judo Bond Nederland dat hij als begeleider van de betreffende jeugdjudoleider zal funge-

ren. 

Judoleider oud diploma 

(diploma behaald vóór 2019) 

Het bezit van het diploma judoleider’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het onder begeleiding van minimaal een ‘judoleraar-A’ (JBN leerkracht niveau 3 of 

hoger), verzorgen van jeugdjudolessen en –trainingen in de leeftijdscategorie van 7 

t/m 12 jaar. 

- Het onder begeleiding van deze bevoegde leerkracht afnemen van kyu-examens en 

het bevorderen t/m 4e kyu judo voor deze categorie. 

 

De begeleiding van de bevoegde leerkracht bestaat uit het maken van een jaarplan, aan 

de hand waarvan de judoleider zijn lessen voorbereidt. 

 

De lesvoorbereidingen moeten ter akkoordbevinding worden voorgelegd aan de betref-

fende bevoegde leerkracht. De judoleider verzorgt de lessen verder zelfstandig. 

 

Regelmatig, doch tenminste viermaal per jaar, is de begeleidende bevoegde leerkracht 

aanwezig bij een les van de judoleider. Hij observeert de les en evalueert deze met de 

judoleider. 

 

De judoleider bespreekt vooraf met de begeleidende bevoegde leerkracht welke judoka in 

aanmerking komen voor een graduatie en voor welke band of slip(pen) (max. t/m 4e kyu 

+ bruine slip(pen)). 

 

De begeleidende bevoegde leerkracht verklaart schriftelijk aan het bondsbestuur van de 

Judo Bond Nederland dat hij als begeleider van de betreffende judoleider zal fungeren. 

Judoleider dipoma v.a. 2018 

Het bezit van het diploma ‘judoleider’ met geldige licentie geeft de bevoegdheid tot: 

Onder toezicht van de verantwoordelijke JBN leerkracht, minimaal judoleraar-A 

(JBN leerkracht niveau 3 of hoger), zelfstandig judolessen of –trainingen op ele-

mentair niveau geven volgens een door deze leerkracht opgesteld lesvoorbereidings-

formulier (LVF) 
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De leider mag onder begeleiding van diezelfde bevoegde JBN-leerkracht kyu-examens 

afnemen bij zijn eigen leerlingen en hen bevorderen tot en met de 4e kyu.  

 

De club ontvangt voor elke geslaagde judoleider een licentie. Deze jaarlijks te verlengen 

licentie staat op naam van de leider en is direct gekoppeld aan de club waar hij of zij ac-

tief is. Stapt de leider over naar een andere club, dan beoordeelt de bevoegde JBN-

leerkracht van de nieuwe club of de licentie van de betreffende leider wordt overgeno-

men.  

Judoleraar-A 

Het bezit van het diploma ‘judoleraar-A’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het verzorgen van judolessen en -trainingen op kyu-niveau; 

- Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1e  kyu judo; 

- Het fungeren als PVB-beoordelaar bij de proeve van bekwaamheid voor Dojo assistent 

judo; 

- Het recht op het aanvragen van een coach licentie; 

- Het deelnemen aan de bondsopleiding “judo in de zorg; 

- Het deelnemen aan de bondsopleiding judoleraar-B; 

- Het fungeren als begeleidend leraar voor een (jeugd)judoleider; 

Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een ‘judoleraar-A’ kan worden 

aangesloten bij de Judo Bond Nederland. 

Judoleraar-B2 

Het bezit van het diploma ‘judoleraar-B’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het verzorgen van judolessen en -trainingen op kyu- en danniveau; 

- Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1e  kyu judo; 

- Het voordragen voor danexamen; 

- Het  - indien in het bezit van de examinatorlicentie – fungeren als examinator bij de 

danexamens; 

- Het fungeren als PVB-beoordelaar bij de proeve van bekwaamheid voor Dojo assistent 

judo; 

- Het fungeren als praktijkbegeleider bij de opleidingen voor judoleider; 

- et fungeren als begeleidend leraar voor een (jeugd)judoleider; 

- Het fungeren als praktijkbegeleider bij alle opleidingen voor JBN judoleerkrachten in-

dien men in het bezit van een diploma dat is afgegeven vóór juni 2014. Gediplomeerd 

na juni 2014 mag men als praktijkbegeleider fungeren bij de opleidingen voor JBN ju-

doleerkrachten, behoudens voor judotrainer-coach-B.  

- Het deelnemen aan de applicatiebijeenkomsten voor judotrainer-coach-B. 

Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een ‘judoleraar-B’ kan worden 

aangesloten bij de Judo Bond Nederland. 

                                           
2 Gelijkgesteld: Jiu-Jitsu en Judoleraar (oud diploma) en Judoleraar (oud diploma). 
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Judotrainer-coach-B 

Het bezit van het diploma ‘judotrainer-coach-B’ geeft de bevoegdheid tot: 

- Het verzorgen van judolessen en -trainingen op kyu- en danniveau; 

- Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1e  kyu judo; 

- Het voordragen voor danexamen; 

- Het fungeren als PVB-beoordelaar bij de proeve van bekwaamheid voor Dojo assistent 

judo; 

- Het fungeren als praktijkbegeleider bij de opleidingen voor judoleider; 

- 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 Topsportregle-

ment; 

- 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. 

 

Bevoegdheden leerkrachten met oud assistent diploma 

Assistent Jiu-Jitsu en Judoleraar, Assistent Judoleraar, Assistent 

Jiu-Jitsuleraar (oude diploma’s) 

Mogen zelfstandig lesgeven (en gradueren t/m 1e kyu), doch hebben een judoleraar 'B' of 

jujitsuleraar-B (of gelijkgestelde) als “supervisor”, op wiens naam de aangesloten vereni-

ging/sportschool moet staan. 

 

Bevoegdheden leerkrachten specifieke doelgroepen 

Deelcertificaat niveau 3 

- Het verzorgen van aikido/jiu-jitsu/judolessen aan specifieke doelgroepen bij een ver-

eniging /sportschool. 

Bevoegdheden leerkrachten in de zorg 

Deelcertificaat niveau 4 

- Het verzorgen van aikido/jiu-jitsu/judolessen bij een zorginstelling en bij specifieke 

doelgroepen bij een vereniging/sportschool. 

- Bevoegdheid samen te werken in begeleidingsteam in de context van een zorginstel-

ling. 

- Bevoegdheid te fungeren als praktijkbegeleider voor cursisten van de opleiding  

“Leerkracht voor specifieke doelgroepen” en “Leerkracht in de zorg”. 
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