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1. ALGEMEEN 

1. De kandidaat moet lid zijn van de Judo Bond Nederland (JBN). 

2. Het volgen van een JBN-opleiding is geen vereiste, behoudens voor het JBN-

diploma ‘Judotrainer-Coach-B JBN-leerkracht niveau 4’. 

3. Er zijn geen stage verplichtingen. 

4. De kosten voor een (her) test of (her) toets zijn: 

 Registratie 4e  dan jujitsu/judo €. 35  

 Registratie 5e  dan jujitsu/judo €. 35 

 Portfolio €. 25 

 Jaarplanning + LVF €. 25 

 Praktijk lesgeven €. 100. 

 Deze kosten moeten vooraf aan de JBN worden voldaan. 

2. CLASSIFICATIES/GRADUATIES 

1. Kyu-graden, 1e dan jujitsu/judo, 2e  dan jujitsu/judo en 3e dan jujitsu/judo wor-

den als zodanig geregistreerd in de ledenadministratie van de JBN. Er zijn geen 

wachttijden voor deelname aan een JBN-examen voor een hogere dan, 

2. Voor registratie van de 4e dan jujitsu moet een test worden afgelegd voor ebo-

no-kata, ne-waza-jitsu-no-kata, goshin-jitsu-no-kata. 

3.  Er zijn geen wachttijden voor deelname aan een JBN-examen voor de 5e dan 

jujitsu. 

4. Voor registratie van de 4e dan judo moet een test worden afgelegd voor het ki-

me-no-kata. Er zijn geen wachttijden voor deelname aan een JBN-examen voor 

de 5e dan judo. 

5. Voor registratie van de 5e dan jujitsu moet een test worden afgelegd voor ebo-

no-kata, ne-waza-jitsu-no-kata, goshin-jitsu-no-kata en het kime-no-kata. 

6. Voor registratie van de 5e dan judo moet een test worden afgelegd voor het ki-

me-no-kata, koshihiki-no-kata of het ju-no-kata. 

7. De test vindt plaats in de accommodatie van de kandidaat op een in overleg met 

kandidaat door de JBN te bepalen datum en tijd. 

8. Als een test als onvoldoende wordt beoordeeld heeft de kandidaat recht op een 

herkansing.  

9. Indien bij de herkansing de kandidaat opnieuw onvoldoende wordt beoordeeld 

heeft de kandidaat recht op nog één herkansing. 

10. Indien de tweede herkansing eveneens als onvoldoende wordt beoordeeld vindt 

geen JBN-registratie plaats. 
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12. Voor registratie van de 6e dan jujitsu/judo en hoger zal dit per kandidaat nader 

worden vastgesteld. 

13. Voor registratie van alle aikido dangraden zal dit per kandidaat nader worden 

vastgesteld. 
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3. LESCOMPETENTIES 

Voorwaarden: 

1. Er moet worden voldaan aan de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de PVB-

beschrijvingen en toetsplannen van de JBN, die gebaseerd zijn op de door 

NOC*NSF vastgestelde KSS1 (zie de website van de JBN). 

2. De criteria worden getoetst door middel van een toets. 

3. De kandidaat bepaalt zelf of hij een toets doet voor JBN-leerkracht niveau 3 of 

voor JBN-leerkracht niveau 4. 

4. Voor JBN-leerkracht niveau 3 moet de kandidaat 2e dan of hoger voor JBN-

leerkracht niveau4 3e dan of hoger gegradueerd zijn. 

5. Het praktijkgedeelte van de toets vindt plaats in de accommodatie van de kan-

didaat op een in overleg met kandidaat en door JBN te bepalen datum en tijd. 

6. Bij voldoende beoordeling ontvangt de kandidaat het door NOC*NSF gewaar-

merkte JBN-diploma. 

 

JBN-leerkracht niveau 3 

 

Portfolio KSS 3.5 ‘Afnemen van kyu-examens’ 

Moet digitaal worden aangeleverd op het door de JBN vastgestelde format. 

Beoordeling en herkansing 

1. De kandidaat stuurt het portfolio per e-mail naar een door de JBN aan te wijzen 

beoordelaar.  

2. De eerste keer wordt beschouwd als ‘proef’ portfolio, maar deze geldt als defini-

tief als de beoordelaar van mening is dat deze als voldoende kan worden beoor-

deeld. 

3. Bij onvoldoende beoordeling van het ‘proef’ portfolio wordt deze door de beoor-

delaar voorzien van aantekeningen geretourneerd en moet deze opnieuw per e-

mail worden opgestuurd; deze geldt dan als definitief. Als deze niet als voldoen-

de wordt beoordeeld, heeft de kandidaat recht op een herkansing. 

4. Indien het portfolio daarna opnieuw als onvoldoende wordt beoordeeld heeft de 

kandidaat recht op nog één herkansing. 

5. Indien de tweede herkansing eveneens als onvoldoende wordt beoordeeld komt 

de kandidaat niet in aanmerking voor verdere beoordeling en zal de kandidaat 

een opleiding moeten gaan volgen bij de JBN. 

  

                                           
1
 KSS  =  Kwa l i f ic at ie  s tru c t uur  sp ort  

 



 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 5.03a - Regeling JBN-registratie  Pag. 9/16 -|- 1 juni 2015 
                                                             gradueringen en lescompetenties van andere organisaties 

 

 

 

Portfolio KSS 3.1 ‘Het geven van lessen’: 

Geperiodiseerd jaarplan 

1. Moet digitaal worden aangeleverd. De kandidaat mag gebruik maken van een 

jaarplan van de eigen vereniging / sportschool of van het JBN-model geperiodi-

seerd jaarplan (kan worden opgevraagd bij het bondsbureau, afd. Sportpartici-

patie). Het geperiodiseerd jaarplan is voor een niet wedstrijdgerichte groep 

leerlingen  

2. Met het geperiodiseerd jaarplan moeten, eveneens digitaal, drie lesvoorberei-

dingsformulieren (LVF) worden meegezonden, waarbij gebruik moet worden ge-

maakt van het standaard JBN-LVF. 

3. Een model lesvoorbereidingsformulier (LVF) is als bijlage toegevoegd. 

Beoordeling en herkansing 

1. De kandidaat stuurt het geperiodiseerd jaarplan + LVF per e-mail naar een door 

de JBN aan te wijzen beoordelaar.  

2. De eerste keer wordt beschouwd als ‘proef’ jaarplan + LVF, maar deze geldt als 

definitief als de beoordelaar van mening is dat deze als voldoende kunnen wor-

den beoordeeld. 

3. Bij onvoldoende beoordeling van het ‘proef’ jaarplan + LVF wordt deze door de 

beoordelaar voorzien van aantekeningen geretourneerd en moet deze opnieuw 

per e-mail worden opgestuurd; deze geldt dan als definitief. Als deze niet als 

voldoende wordt beoordeeld, heeft de kandidaat recht op een herkansing.  

4. Indien het jaarplan + LVF daarna opnieuw als onvoldoende wordt beoordeeld 

heeft de kandidaat recht op nog één herkansing. 

5. Indien de tweede herkansing eveneens als onvoldoende wordt beoordeeld komt 

de kandidaat niet in aanmerking voor verdere beoordeling en zal de kandidaat 

een opleiding moeten gaan volgen bij de JBN. 

Praktijk KSS 3.1 ‘Het geven van lessen’: 

1. Het portfolio ‘Afnemen van kyu-examens’ (KSS 3.5) en het geperiodiseerd jaar-

plan moeten als voldoende zijn beoordeeld alvorens te kunnen deelnemen aan 

de toets.  

2. Eén van de drie LVF van het jaarplan (naar keuze van de kandidaat) moet de 

praktijkles zijn. 

3. De praktijkles bestaat uit: 

 Planningsinterview   5-10 min. 

 Praktijkles    40-45 min. 

 Reflectie-interview  25-30 min. 

 Planningsinterview: 

In het kort wordt het als voldoende beoordeelde geperiodiseerd jaarplan met 

het bijbehorend LVF van de te geven praktijkles besproken. 

Praktijkles: 

De kandidaat geeft een les aan tenminste 10 leerlingen (tot maximaal 1e kyu en 

lid van de JBN). De leerlingen passen binnen de doelgroep (beginsituatie) en het 

lesdoel van het LVF. 
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Reflectie-interview: 

Het reflectie-interview dient er toe de kandidaat te bevragen en te beoordelen 

ten aanzien van beoordelingscriteria waar nog onduidelijkheid over bestaat.  

Tevens wordt de kandidaat  gevraagd om een eigen voorbeeld te geven van de 

in de les behandelde technieken. 

Beoordeling en herkansing 

1. Het planningsinterview, de praktijkles en het reflectie-interview worden beoor-

deeld door drie beoordelaars.  

2. Voor de criteria wordt verwezen naar de respectieve PVB-beschrijvingen en 

toetplannen (zie de website van de JBN). 

3. Bij onvoldoende beoordeling heeft de kandidaat recht op een herkansing. Indien 

bij de herkansing de kandidaat opnieuw onvoldoende wordt beoordeeld heeft de 

kandidaat recht op nog één herkansing. 

4. Indien de tweede herkansing eveneens als onvoldoende wordt beoordeeld zal de 

kandidaat een opleiding moeten gaan volgen bij de JBN, waarbij vrijstelling 

wordt verleend voor het als voldoende beoordeeld portfolio en/of het jaarplan + 

LVF, mits de datum van voldoende beoordeling niet ouder is dan twee jaar. 
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JBN-leerkracht niveau 4: 

 

Portfolio KSS 4.2 ‘Afnemen danexamens’: 

Moet digitaal worden aangeleverd op het door de JBN vastgestelde format. 

Beoordeling en herkansing 

1. De kandidaat stuurt het portfolio per e-mail naar een door de JBN aan te wijzen 

beoordelaar.  

2. De eerste keer wordt beschouwd als ‘proef’ portfolio, maar deze geldt als defini-

tief als de beoordelaar van mening is dat deze als voldoende kan worden beoor-

deeld. 

3. Bij onvoldoende beoordeling van het ‘proef’ portfolio wordt deze door de beoor-

delaar voorzien van aantekeningen geretourneerd en moet deze opnieuw per e-

mail worden opgestuurd; deze geldt dan als definitief. Als deze niet als voldoen-

de wordt beoordeeld, heeft de kandidaat recht op een herkansing. 

4. Indien het portfolio daarna opnieuw als onvoldoende wordt beoordeeld heeft de 

kandidaat recht op nog één herkansing. 

5. Indien de tweede herkansing eveneens als onvoldoende wordt beoordeeld komt 

de kandidaat niet in aanmerking voor verdere beoordeling en zal de kandidaat 

een opleiding moeten gaan volgen bij de JBN. 

Portfolio KSS 4.1 ‘Het geven van lessen’: 

Meerjarenplan en geperiodiseerd jaarplan 

1. Moet digitaal worden aangeleverd. De kandidaat mag gebruik maken van een 

meerjarenplan en een jaarplan van de eigen vereniging / sportschool of van het 

JBN-model geperiodiseerd jaarplan (kan worden opgevraagd bij het bondsbu-

reau, afd. Sportparticipatie). Het geperiodiseerd jaarplan is voor een niet wed-

strijdgerichte groep leerlingen vanaf 2e kyu  

2. Met het meerjarenplan en geperiodiseerd jaarplan moeten, eveneens digitaal, 

tien lesvoorbereidingsformulieren (LVF) worden meegezonden, waarbij gebruik 

moet worden gemaakt van het standaard JBN-LVF. 

3. Een model lesvoorbereidingsformulier (LVF) is als bijlage toegevoegd. 

Beoordeling en herkansing 

1. De kandidaat stuurt het meerjarenplan en het geperiodiseerd jaarplan + LVF per 

e-mail naar een door de JBN aan te wijzen beoordelaar.  

2. De eerste keer wordt beschouwd als ‘proef’ meerjarenplan en jaarplan + LVF, 

maar deze gelden als definitief als de beoordelaar van mening is dat deze als 

voldoende kunnen worden beoordeeld. 

3. Bij onvoldoende beoordeling van het ‘proef’ meerjarenplan en het ‘proef’ jaar-

plan + LVF worden deze door de beoordelaar voorzien van aantekeningen gere-

tourneerd en moeten deze opnieuw per e-mail worden opgestuurd; deze gelden 

dan als definitief. Als deze dan niet als voldoende worden beoordeeld, heeft de 

kandidaat recht op een herkansing.  

4. Indien het meerjarenplan en het jaarplan + LVF daarna opnieuw als onvoldoen-

de worden beoordeeld heeft de kandidaat recht op nog één herkansing. 
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5. Indien de tweede herkansing eveneens als onvoldoende wordt beoordeeld komt 

de kandidaat niet in aanmerking voor verdere beoordeling en zal de kandidaat 

een opleiding moeten gaan volgen bij de JBN. 

Praktijk KSS 4.1 ‘Het geven van lessen’: 

1. Het portfolio ‘Afnemen danexamens’ (KSS 4.2) en het meerjarenplan en het ge-

periodiseerd jaarplan moeten als voldoende zijn beoordeeld alvorens te kunnen 

deelnemen aan de toets.  

2. Eén van de tien LVF van het geperiodiseerd jaarplan (naar keuze van de kandi-

daat) moet de praktijkles zijn. 

3. De praktijkles bestaat uit: 

 Planningsinterview   5-10 min. 

 Praktijkles    40-45 min. 

 Reflectie-interview  25-30 min. 

 Planningsinterview: 

In het kort wordt het als voldoende beoordeelde jaarplan met het bijbehorend 

LVF van de te geven praktijkles besproken. 

Praktijkles: 

De kandidaat geeft een les aan tenminste 10 leerlingen (vanaf minimaal 1e kyu 

en lid van de JBN). De leerlingen passen binnen de doelgroep (beginsituatie) en 

het lesdoel van het LVF. 

Reflectie-interview: 

Het reflectie-interview dient er toe de kandidaat te bevragen en te beoordelen 

ten aanzien van beoordelingscriteria waar nog onduidelijkheid over bestaat.  

Tevens wordt de kandidaat  gevraagd om een eigen voorbeeld te geven van de 

in de les behandelde technieken. 

Beoordeling en herkansing 

1. Het planningsinterview, de praktijkles en het reflectie-interview worden beoor-

deeld door drie beoordelaars.  

2. Voor de criteria wordt verwezen naar de respectieve PVB-beschrijvingen en 

toetplannen (zie de website van de JBN). 

3. Bij onvoldoende beoordeling heeft de kandidaat recht op een herkansing. Indien 

bij de herkansing de kandidaat opnieuw onvoldoende wordt beoordeeld heeft de 

kandidaat recht op nog één herkansing. 

4. Indien de tweede herkansing eveneens als onvoldoende wordt beoordeeld zal de 

kandidaat een opleiding moeten gaan volgen bij de JBN, waarbij vrijstelling 

wordt verleend voor het als voldoende beoordeeld portfolio en/of het jaarplan + 

LVF, mits de datum van voldoende beoordeling niet ouder is dan twee jaar. 
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GEPERIODISEERD JAARPLAN EN LESVOORBEREIDIGSFORMULIER (LVF) NIV. 3 

1. Het geperiodiseerd jaarplan mag een exemplaar zijn dat gebruikt wordt in de ei-

gen vereniging / sportschool en het JBN-model hoeft dus niet per se te worden 

gebruikt.  

2. Vooraan het geperiodiseerd jaarplan moet onderstaand overzicht worden toe-

gevoegd: 

a. Inleiding (welke periode het betreft) 

b. Beginsituatie 

 Doelgroep (leerlingen in de leeftijd, aantal, classificaties/graden). 

 Omgeving (dojo, matoppervlak). 

 Eigen kwaliteiten (leeftijd, vooropleiding(en), ervaring). 

c. Doelstellingen (het aan het eind van het seizoen beheersen van de lesstof 

van het uitgewerkte geperiodiseerde jaarplan, tussentijdse vaardigheids-

proeven/slip-kyu examens en wedstrijden2). 

3. In eerste instantie wordt het geperiodiseerd jaarplan digitaal opgestuurd naar 

de beoordelaar. Toegevoegd (digitaal) moeten drie lesvoorbereidingsformulieren 

(LVF) die betrekking hebben op het geperiodiseerde jaarplan. Deze LVF moeten 

zijn uitgewerkt op het standaard JBN-LVF. 

4. Nadat het geperiodiseerd jaarplan als voldoende is beoordeeld, moet deze door 

de kandidaat in 3-voud worden geprint. Eveneens moet in 3-voud één van de 

LVF worden geprint. Deze LVF is voor de les die de kandidaat gaat geven. 

5. Deze drie exemplaren van zowel het geperiodiseerd jaarplan als de LVF moeten 

vóór het planningsinterview worden gegeven aan de beoordelaars. 

 

MEERJARENPLAN EN GEPERIODISEERD JAARPLAN EN LESVOORBEREIDIGS-

FORMULIER (LVF) NIV.4 

1. Het meerjarenplan en geperiodiseerd jaarplan mag datgene zijn die gebruikt 

worden in de eigen vereniging / sportschool en het JBN-model jaarplan hoeft 

dus niet per se te worden gebruikt.  

2. Vooraan het geperiodiseerd jaarplan moet onderstaand overzicht worden toe-

gevoegd: 

a. Inleiding (welke periode het betreft) 

b. Beginsituatie 

 Doelgroep (leerlingen in de leeftijd, aantal, classificaties/graden). 

 Omgeving (dojo, matoppervlak). 

 Eigen kwaliteiten (leeftijd, vooropleiding(en), ervaring). 

c. Doelstellingen (het aan het eind van het seizoen beheersen van de lesstof 

van het uitgewerkte geperiodiseerde jaarplan, tussentijdse vaardigheids-

proeven/slip-kyu examens en wedstrijden3). 

 

                                           
2
 niet voor aikido 

3
 niet voor aikido 
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3. In eerste instantie wordt het meerjarenplan en het geperiodiseerd jaarplan digi-

taal opgestuurd naar de beoordelaar. Toegevoegd (digitaal) moeten tien les-

voorbereidingsformulieren (LVF) die betrekking hebben op het geperiodiseerde 

jaarplan. Deze LVF moeten zijn uitgewerkt op het standaard JBN-LVF. 

4. Nadat het meerjarenplan en het geperiodiseerd jaarplan als voldoende is beoor-

deeld, moeten beide door de kandidaat in 3-voud worden geprint. Eveneens 

moet in 3-voud één van de LVF worden geprint. Deze LVF is voor de les die de 

kandidaat gaat geven. 

5. Deze drie exemplaren van zowel het meerjarenplan en het geperiodiseerd jaar-

plan als de LVF moeten vóór het planningsinterview worden gegeven aan de be-

oordelaars. 

 

 

 

 



Naam:  …………………………………………………………. 

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER 

 

 

 

 

Lesdoel(en): 

 

 

 
 

opbouw oefeningen organisatie aanwijzingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Evaluatie: 

 

 

 

z.o.z. voor verdere aantekeningen. 

 

 

 

Beginsituatie: 

 

 

 



 

 

 

 

 

AANTEKENINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


