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Kata judge judo niveau 1 
 

1. Algemene informatie 

Datum: 1 februari 2015  Versie: 1 

Regie NOC*NSF 

Ontwikkeling Werkgroep KSA / NKCJ 

Onderliggend 
beroepscompetentie-
profiel  

Beroepscompetentieprofiel kata judge judo niveau 1 JBN 

Verantwoording Bestuur JBN september 2016 

Herijking Uiterlijk 2020 

Naam Kata judge niveau 1 

 

2 Typering kwalificatieprofiel  

Typering kwalificatiepro-
fiel 

De kata judge niveau 1 oefent zijn functie uit bij evenementen 
waarvoor de JBN geen bondstoestemming hoeft te geven.  
De uitnodiging gebeurt door de organiserende vereniging.  
De kata judge niveau 1 werkt onder begeleiding van minimaal  een 
kata judge niveau 3 of bestuurlijk kader.  
De kata judge niveau 1 draagt geen eindverantwoordelijkheid.  
De wedstrijden zijn van laag of beginnend niveau in de breedte-
sport.  

Kwalificatiestructuur Kwalificatiestructuur Kata judge 

Niveau 1 

Indicatie opleidingsduur Cursus: 1 module van 4 uur theorie en praktijk (geen toets)  

Deelkwalificaties Nage no kata of Katame no kata 

Diploma De kata judge niveau 1 ontvangt een licentie voor het betreffende 
kata die 1 jaar geldig is. De licentie wordt jaarlijks verlengd door de 
aanwezigheid op applicatiecursussen.  

Instroomeisen Leeftijd 16 jaar en 1e Kyu 

Doorstroomrechten De kata judge niveau 1 kan doorstromen naar kata judge niveau 2 
door het volgen van 1 aanvullende module van 4 uur theorie en 
praktijk, het bereiken van de 18 jarige leeftijd en het behalen van 
de 1e dan. 

 

3 Kernopgave 

De kata judge niveau 1 staat voor de opgave om wedstrijden te beoordelen van laag en begi n-
nend niveau binnen de kyu-graden competitie 

 

4 Kerntaken 

Past regels toe  

 

4 Kerntaak Past regels toe 

1 Proces De kata judge niveau 1 let op het naleven van de regels en regleme n-
ten bij onderlinge wedstrijden van sporters.  

2 Rol/ Het gaat om wedstrijden van laag en beginnend niveau. De aanwez i-
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verantwoordelijkheden ge kata judge van niveau 3 of hoger is verantwoordelijk voor de ve i-
ligheid. 

3 Complexiteit De complexiteit schuilt in het begeleiden/beoordelen van 
(mede)sporters die mogelijk maar iets jonger zijn dan de kata judge 
niveau 1. Verder maakt het pedagogische karakter het uitoefenen 
van de functie ook complex. 

4 Betrokkenen De kata judge niveau 1 heeft bij deze kerntaak te maken met de  
verantwoordelijke sportleider/official/bestuurder en de (m e-
de)sporters. 

5 (Hulp)middelen Regels en reglementen 

6 Kwaliteit proces en re-
sultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  
• correcte en consequente toepassing van de regels;  
• begrip bij (mede)sporters voor de beslissing/beoordeling  
(uitslag) van de kata judge niveau 1. 

7 Keuzes en dilemma's Bij deze kerntaak doet zich het dilemma voor dat de kata judge ni-
veau 1 soms moet kunnen wisselen tussen zijn rol als kata judge en 
zijn rol als (mede)sporter.  

 

5 Beroepcompetenties Toepassen van de regels  

1. Toepassen van de regels 

 

5.1  Beroepcompetenties Toepassen van de regels  

De kata judge niveau 1 is in staat om op een adequate manier de regels en reglementen bij wedstri j-
den toe te passen. 

Proces/resultaat Observeert en interpreteert de verrichtingen van sporters  
Kent scores toe die geregistreerd worden op het scoreformulier. De kata 

judge controleert tijdig of de scores juist geregistreerd zijn  

Kent de regels en reglementen van het betreffende kata  
Kent de belangrijkste aandachtspunten van het betreffende kata  

 

Burgerschapscompetentie    

De kata judge niveau 1 is in staat om op een adequate manier het goede voorbeeld te geven.  

Beheersingscriteria 

Proces/resultaat Gaat correct om met alle betrokkenen 
Vertoont voorbeeldgedrag 

 

Leercompetentie    

De kata judge niveau 1 is in staat om op een adequate manier te werken aan zijn eigen ontwikkeling 
als kata judge. 

Proces/resultaat Reflecteert op eigen handelen 
Houdt zich op de hoogte van wijzigingen in regels en reglementen  
Vraagt feedback en advies aan collega kata judges 

  



 

 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 5.09 - Kwalificatieprofielen Pag. 5/34 -|- 31 augustus 2016 

 kata judges judo 

Kata judge judo niveau 2 
 

1. Algemene informatie 

Datum: 1 februari 2015  Versie: 1 

Regie NOC*NSF 

Ontwikkeling Werkgroep KSA / NKCJ 

Onderliggend 
beroepscompetentie-
profiel  

Beroepscompetentieprofiel kata judge judo niveau 2 JBN 

Verantwoording Bestuur JBN september 2016 

Herijking Uiterlijk 2020 

Naam Kata judge niveau 2 

 

2 Typering kwalificatieprofiel  

Typering kwalificatiepro-
fiel 

De kata judge niveau 2 oefent zijn functie uit bij door de JBN goe d-
gekeurde toernooien van regionaal niveau, waarbij de kata judge 
niveau 2 alleen gerechtigd is wedstrijden te beoordelen in de kyu -
graden-competitie. 
De uitnodiging gebeurt op aanwijzing van de DKCJ.  
De kata judge niveau 2 werkt onder begeleiding van minimaal een 
kata judge niveau 3 of bestuurlijk kader.  
De wedstrijden zijn van laag of beginnend niveau in de breedte-
sport.  

Kwalificatiestructuur Kwalificatiestructuur Kata-judge 

Niveau 2 

Indicatie opleidingsduur Cursus: 1 module van 4 uur theorie en praktijk (geen toets) 

Deelkwalificaties Nage no kata of Katame no kata 

Diploma De Kata judge niveau 2 ontvangt een licentie voor het betreffende 
kata die 1 jaar geldig is. De licentie wordt jaarlijks verlengd door de 
aanwezigheid op applicatiecursussen. Daarnaast ontvangt de kata 
judge een badge.  

Instroomeisen Leeftijd 18 jaar en 1e dan 

Doorstroomrechten De kata judge niveau 2 kan doorstromen naar kata judge niveau 3.  
Na het behalen van de 2e dan, mag de Kata judge niveau 2 in sa-
menspraak met de DKCJ een promotietraject naar kata judge niveau 
3 aanvragen.  

 

3. Kernopgaven 

De Kata judge niveau 2 staat voor de opgave om wedstrijden te beoordelen van laag en 
beginnend niveau. De kata judge niveau 2 beoordeelt de uitgevoerde kata en kan daarbij 
rekening houden met het niveau en de leeftijd van de deelnemers binnen de kyu -graden 
competitie. 
Daarnaast zal de kata judge niveau 2 als schrijver kunnen fungeren tijdens het DK kata voor 
danhouders 
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4. Kerntaken 

1. Bereidt zich voor op wedstrijden  

2. Begeleidt wedstrijden 

3. Handelt wedstrijden af 

4. Assisteert bij wedstrijden  

 

4.1 Kerntaak 1. Bereidt zich voor op wedstrijden 

Proces De kata judge niveau 2 zorgt dat hij op de hoogte is van het niveau 
van de wedstrijd en informeert bij medeverantwoordelijke(n) naar 
eventuele aandachtspunten. 

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 2 creëert randvoorwaarden voor een plezierige, 
veilige en leerzame wedstrijd. De kata judge niveau 2 werkt onder 
begeleiding van minimaal één kata judge niveau 3 of DKCJ.  

Complexiteit De complexiteit schuilt in de gedeelde verantwoordelijkheid.  

Betrokkenen De kata judge niveau 2 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
coaches van de sporters/teams en eventuele collega kata judge(s), 
coördinator en -begeleider. 

(Hulp)middelen  regels en reglementen 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

Het kwaliteitscriterium van deze kerntaak is:  

 er zijn duidelijke afspraken over de beoordeling van de uitgevoerde 
kata, rekening houdend met het niveau en de leeftijd van de 
deelnemers binnen de kyu-graden competitie 

Keuzes en dilemma's De keuze die zich bij deze kerntaak kan voordoen, is dat de kata 
judge niveau 2 moet kiezen tussen het zelf spelen van een wedstrijd 
of het voorbereiden van de wedstrijd.  

 

4.2 Kerntaak 2. Begeleidt wedstrijden 

Proces De kata judge niveau 2 let op de veiligheid en het naleven van de 
hoofdregels. Hij observeert, meet, interpreteert en beoordeelt het 
handelen van de sporters. Als de veiligheid in gevaar komt 
onderbreekt de kata judge niveau 2 de wedstrijd.  

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 2 beoordeelt wedstrijden op laag en/of 
beginnend niveau in de breedtesport, en wordt hierbij begeleidt 
door de DKCJ of een gedelegeerde van de DKCJ. De kata judge niveau 
2 is samen met de DKCJ verantwoordelijk voor een goed 
wedstrijdverloop.  

Complexiteit Bij de jeugd kunnen er grote verschillen in belevingswereld en 
sportniveau ontstaan. De kata judge niveau 2 probeert de wedstrijd 
zo te begeleiden, dat deze voor alle sporters plezierig, veilig en 
leerzaam is. 
Bij wedstrijden spelen emoties altijd een rol en het is de taak van de 
kata judge niveau 2 om dit – in samenspraak met de 
begeleiders/coaches – in goede banen te leiden. Denk daarbij ook 
aan het omgaan met bijvoorbeeld overenthousiaste ouders of 
chauvinistisch publiek. 

Betrokkenen De kata judge niveau 2 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
sporters en eventueel met collega kata judges, en 
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coaches/begeleiders (ouders).  

(Hulp)middelen  officialattributen zoals scoreformulieren en pen 

 regels en reglementen voor het betreffende niveau. 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 de wedstrijd verloopt veilig;  

 de sporters respecteren elkaar, de begeleiders/coaches en de 
official(s); 

 de emoties lopen niet te hoog op. 

Keuzes en dilemma's Het dilemma dat zich bij deze kerntaak voordoet, is de mate waarin 
de kata judge niveau 2 rekening moet houden met de leeftijd (en het 
eventuele leeftijdsverschil) van de deelnemers en de daarbij 
horende motorische verschillen.  

 

4.3 Kerntaak 3. Handelt wedstrijden af 

Proces De kata judge niveau 2 bespreekt de wedstrijd na met de 
medeverantwoordelijken (collega kata judge(s), 
begeleiders/coaches, veiligheidscoördinator). Als er zich incidenten 
hebben voorgedaan tijdens de wedstrijd, dan rapporteert de kata 
judge niveau 2 die bij de DKCJ. 

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 2 staat onder continue begeleiding van de DKCJ 
of een gedelegeerde van de DKCJ. 

Complexiteit De kata judge niveau 2 kan in de nabespreking van de wedstrijd te 
maken krijgen met verschil van inzicht.  

Betrokkenen De kata judge niveau 2 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
begeleiders, eventuele collega kata judges, veiligheidscoördinator, 
de betreffende commissie of -coördinator van de organiserende 
vereniging en met personen (sporters) die protest aantekenen.  

Kwaliteit proces en 
resultaat 

Het kwaliteitscriterium van deze kerntaak is:  

 de wedstrijd is naar tevredenheid van alle partijen nabesproken.  

Keuzes en dilemma's De keuze die zich bij deze kerntaak voordoet, is dat de kata judge 
moet kunnen kiezen tussen het wel of niet rapporteren van 
incidenten aan de betreffende commissie of -coördinator. 

 

4.4 Kerntaak 4. Assisteert bij wedstrijden  

Proces De kata judge niveau 2 assisteert bij wedstrijden die worden geleid 
door een kata judge niveau 3. 

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 2 vervult de rol van tafeljury/schrijver bij 
districtswedstrijden met een nationaal vervolg. Als tafeljury 
functioneert de kata judge niveau 2 onder de verantwoordelijkheid 
van de kata judge niveau 3 of wedstrijdorganisatie.  

Complexiteit De complexiteit van deze kerntaak ligt in:  

 de situaties waarbij de kata judge niveau 3 een beslissing neemt 
die afwijkt van de mening van de kata judge niveau 2. 

Betrokkenen De kata judge niveau 2 heeft bij deze kerntaak te maken met de kata 
judge niveau 3. 

(Hulp)middelen  reglementen 
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Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 neemt onpartijdig waar; 

 accepteert afwijkende beslissing van de kata judge niveau 3; 

 laat zich niet beïnvloeden door toeschouwers.  

Keuzes en dilemma's Bij deze kerntaak kan zich het dilemma voordoen, dat het advies dat 
de kata judge niveau 2 aan de kata judge niveau 3 geeft, in het 
nadeel is van het team van de eigen vereniging. 

 

5. Beroepscompetenties 

1. Voorbereiden op wedstrijden 

2. Toepassen van de beoordelingscriteria  

3. Begeleiden van wedstrijden 

4. Omgaan met sporters en coaches/begeleiders 

5. Samenwerken met collega kata judges (facultatief) 

6. Afhandelen van formaliteiten 

7. Assisteren bij wedstrijden (facultatief)  

 

5.1 Beroepscompetentie 1. Voorbereiden op wedstrijden 

De kata judge niveau 2 is in staat om zich op een adequate manier voor te bereiden op 
wedstrijden. 

Beheersingscriteria 

Proces Overlegt met begeleiders van de sporters in aanwezigheid van - en 
onder begeleiding van een kata judge niveau 3 
Is op tijd aanwezig 
Zorgt voor officialattributen zoals de voorgeschreven kleding  
Draagt passend(e)/voorgeschreven kleding 
Controleert wedstrijdomgeving en/of -materialen zoals de 
matafmeting, scoreformulieren, jurytafel etc.  

Resultaat Een op de wedstrijd voorbereide kata judge 

 

5.2 Beroepscompetentie 2. Toepassen van regels en reglementen  

De kata judge niveau 2 is in staat om op een adequate manier de hoofdregels toe te passen.  

Beheersingscriteria 

Proces Kent de regels en reglementen voor het betreffende kata en kent de 
belangrijkste aandachtspunten van het betreffende kata  
Beoordeelt de etiquette van de groetprocedure 
Past de regels en reglementen toe tijdens de uitvoering van het kata  
Geeft de juiste scores 
Noteert de scores op het scoreformulier 
Beoordeelt de etiquette van de sluitingsprocedure  

Resultaat Wedstrijd wordt beoordeeld op de hoofdregels  

 

5.3 Beroepscompetentie 3. Begeleiden van wedstrijden 

De kata judge niveau 2 is in staat om op een adequate manier het verloop van wedstrijden te 
begeleiden. 

Beheersingscriteria 
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Proces Kiest positie die waarneming mogelijk maakt  
Onderbreekt de wedstrijd als de veiligheid in het geding is  
Neemt sportbevorderende maatregelen (indien toegestaan)  
Communiceert op voorgeschreven wijze (signalen, hulpmiddelen)  

Resultaat Wedstrijdbegeleiding is gericht op een veilig en sportief verloop 

 

5.4 Beroepscompetentie 4. Omgaan met sporters en coaches 

De kata judge niveau 2 is in staat om op een adequate manier  om te gaan met sporters en 
coaches. 

Beheersingscriteria 

Proces Verplaatst zich in belevingswereld sporters 
Stimuleert respectvolle omgang  
Legt desgewenst op geschikt moment de beoordeling/beslissing uit  
Geeft aanwijzingen in verband met het creëren van een motiverende 
leeromgeving of veiligheid 
Motiveert indien gevraagd de uitslag 

Resultaat Sporters en coaches beleven de sport 

 

5.5 Beroepscompetentie 5. Samenwerken met collega kata judges (facultatief)  

De kata judge niveau 2 is in staat om op een adequate manier samen te werken met collega 
kata judge(s). 

Beheersingscriteria 

Proces Reflecteert met zijn begeleider op zijn ontwikkelingspunten en stelt 
op grond van reflectie en feedback zijn ontwikkelpunten bij.  

Resultaat Goede samenwerking tussen kata judges 

 

5.6 Beroepscompetentie 6. Afhandelen van formaliteiten 

De kata judge niveau 2 is in staat om op een adequate manier formaliteiten van de wedstrijd af 
te handelen. 

Beheersingscriteria 

Proces Controleert bij wedstrijden of het formulier juist is ingevuld  
Plaats bij wedstrijden een handtekening onder het formulier als deze 
volledig en juist is ingevuld 
Levert bij wedstrijden het formulier in bij aangewezen instantie  
Rapporteert wangedrag 

Resultaat Wedstrijd is correct afgehandeld 

 

5.7 Beroepscompetentie 7. Assisteren bij wedstrijden (facultatief)  

De kata judge niveau 2 is in staat om op een adequate manier te fungeren als tafeljury  

Beheersingscriteria 

Proces Kiest positie conform voorschrift/ afgestemd op collega kata judge(s)  

Resultaat Registreert de door de kata judge niveau 3 of hoger gegeven scores 
en/of strafpunten op het scoreformulier 

 

Burgerschapscompetentie 

De kata judge niveau 2 is in staat om op een adequate manier het goede voorbeeld te geven.  
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Beheersingscriteria 

Proces/resultaat Gaat correct om met alle betrokkenen 
Vertoont voorbeeldgedrag 

 

Leercompetentie 

De kata judge niveau 2 is in staat om op een adequate manier te werken aan de eigen 
ontwikkeling als kata judge. 

Beheersingscriteria 

Proces/resultaat Reflecteert op eigen handelen 
Houdt zich op de hoogte van wijzigingen in regels en reglementen 
door aanwezig te zijn bij de applicatiecursussen en technische dagen 
en door middel van collegiale consultatie  
Vraagt feedback en advies aan collega's  
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Kata judge judo niveau 3 
 

1. Algemene informatie 

Datum: 1 februari 2016  Versie: 1 

Regie NOC*NSF 

Ontwikkeling Werkgroep KSA / NKCJ 

Onderliggend 
beroepscompetentie-
profiel  

Beroepscompetentieprofiel kata judge niveau 3 JBN 

Verantwoording Bestuur JBN september 2016 

Herijking Uiterlijk 2020 

Naam Kata-judge niveau 3 

 

2. Typering kwalificatieprofiel 

Typering van 
kwalificatieprofiel 

Kata judge niveau 3 leidt/beoordeelt zelfstandig wedstrijden, samen 
met collega kata judge(s).  
Kata judge niveau 3 werkt op aanwijzing van de DKCJ en/of op 
aanwijzing van de NKCJ. 

Kwalificatiestructuur Kwalificatiestructuur Kata-judge  

Niveau 3 

Indicatie opleidingsduur Cursus: 1 module van 4 uur, aangevuld met zelfstudie van het 
cursusboek.  
Toetsing: PVB praktijk (tonen en toelichten van eigen vaardigheid 
en/of schaduwjudgen op de DK).  

Deelkwalificaties Nage no kata of Katame no kata 

Diploma Als bewijs van kwalificatie ontvangt de kata judge niveau 3 een 
diploma voor het betreffende kata, een badge, een stropdas en een 
licentie die 1 jaar geldig is en elk jaar verlengd wordt door de 
aanwezigheid bij applicatiecursussen en/of andere scholingsdagen  

Instroomeisen Leeftijd 18 jaar en 2e dan 

Doorstroomrechten De kata judge niveau 3 kan zich verder ontwikkelen tot kata judge 
niveau 4.  
Na het behalen van de 3e dan, mag de Kata judge niveau 3 in samen-
spraak met de DKCJ een promotietraject naar kata judge niveau 4 
aanvragen. 

 

3. Kernopgave  

De kata judge niveau 3 staat voor de opgave om de regels tijdens de wedstrijd te handhaven.  

 

4. Kerntaken  

1. Bereidt zich voor op wedstrijden 

2. Begeleidt wedstrijden 

3. Handelt wedstrijden af  

4. Assisteert bij wedstrijden (facultatief)  

5. Begeleidt kata judges (facultatief)  

 



 

 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 5.09 - Kwalificatieprofielen Pag. 12/34 -|- 31 augustus 2016 

 kata judges judo 

4.1 Kerntaak 1. Bereidt zich voor op wedstrijden 

Proces De kata judge niveau 3 zorgt voor een optimale voorbereiding op de 
wedstrijd door er serieus naar toe te leven, op de hoogte te zijn van 
het niveau van de sporters en het type wedstrijd. Op de dag zelf is 
hij met benodigde kleding, en attributen op tijd aanwezig. Tevens 
maakt de kata judge niveau 3 afspraken met de collega kata judge 
(indien van toepassing) en is hij aanwezig bij de voorbespreking van 
het evenement waar eventuele aandachtspunten besproken worden.  

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 3 is verantwoordelijk voor de controle van de 
sportomgeving en -materialen. Kata judge niveau 3 werkt op 
aanwijzing van de DKCJ en/of NKCJ. 

Complexiteit De kata judge niveau 3 kan zelf ook nog actief zijn als sporter/coach, 
waardoor de voorbereiding wel eens onder druk kan komen te staan. 

Betrokkenen De kata judge niveau 3 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
eventuele collega kata judge, coördinator of -begeleider en de 
aanwijzende instantie. Dit is de eigen club of (een geleding van) de 
JBN.  

(Hulp)middelen  regels en reglementen; 

 briefings. 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 op tijd aanwezig zijn; 

 sportomgeving en -materialen in orde maken voor wedstrijd;  

 kleden volgens de voorschriften.  

Keuzes en dilemma's  De keuzes die zich bij deze kerntaak voordoen, zijn: 

 het wel of niet afkeuren van sportomgeving en -materialen; 

 het wel of niet starten als een collega niet komt opdagen;  

 het wel of niet starten als niet aan alle regels is voldaan.  

 

4.2 Kerntaak 2. Begeleidt wedstrijden 

Proces De kata judge niveau 3 toetst de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd 
aan de regels en reglementen en grijpt in als de regels worden 
overtreden.  

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 3 is samen met de eventuele collega’s 
verantwoordelijk voor het reglementaire verloop van de wedstrijd en 
draagt bij aan de kwaliteit van de sportbeoefening.  

Complexiteit Voor kata judges 3 die wedstrijden leiden/beoordelen voor de e igen 
vereniging, kan dit leiden tot extra druk. Bij wedstrijden spelen, 
naast regels, emoties een belangrijke rol. Dit geldt voor de sporters, 
maar ook voor de coaches en toeschouwers.  

Betrokkenen De kata judge niveau 3 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
eventuele collega kata judge, sporters, coaches/begeleiders.  

(Hulp)middelen  officialattributen; 

 reglementen en regels. 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 op de hoogte van de details van het kata 

 straalt autoriteit uit zonder autoritair te zijn.  
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Keuzes en dilemma's  Bij deze kerntaak doet zich het dilemma voor dat regels en 
reglementen op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen 
worden. 

 

4.3 Kerntaak 3. Handelt wedstrijden af 

Proces  De kata judge niveau 3 ziet toe op een correcte afhandeling van de 
formaliteiten. De kata judge niveau 3 rapporteert (mogelijke) 
strafzaken. Als er een begeleider of beoordelaar aanwezig is, 
bespreekt de kata judge niveau 3 de wedstrijd na met deze persoon.  

Rol/verantwoordelijkhed
en 

De kata judge niveau 3 moet melding maken en een aanvullende 
verklaring opstellen van strafopleggingen of wangedrag van sporters  

Complexiteit De kata judge niveau 3 moet melding maken en een aanvullende 
verklaring opstellen van strafopleggingen of wangedrag van sporters 
die in sommige gevallen bij de eigen vereniging horen.  

Betrokkenen De kata judge niveau 3 heeft bij deze kerntaak te maken met het 
collega kata judges, de aanvoerders en de betreffende commissie.  

Kwaliteit proces en 
resultaat 

Het kwaliteitscriterium van deze kerntaak is:  

 het wedstrijdformulier is correct ingevuld;  

Keuzes en dilemma's  Het wel of niet opstellen van een aanvullende verklaring.  

 

4.4 Kerntaak 4. Assisteert bij wedstrijden (facultatief)  

Proces De kata judge niveau 3 assisteert bij wedstrijden die onder leiding 
van een (soms) hoger gekwalificeerde kata judge staan.  

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 3 vervult de rol van assistent kata judge. De 
kata judge die verantwoordelijk is voor de wedstrijd kan het advies 
van kata judge niveau 3 al dan niet overnemen. 

Complexiteit De complexiteit van deze kerntaak ligt  in: 

 de impact van de beslissingen waarop de kata judge niveau 3 
adviseert  

 de situaties waarbij de kata judge die verantwoordelijk is voor de 
wedstrijd een beslissing neemt die afwijkt van het advies van de 
kata judge niveau 3. 

Betrokkenen De kata judge niveau 3 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
leidende kata judge. 

(Hulp)middelen Reglementen 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 accepteert afwijkende beslissing van de leidende kata judge;  

 laat zich niet beïnvloeden door derden. 

Keuzes en dilemma's  De keuzes die zich bij deze kerntaak kunnen voordoen, zijn:  

 het wel of niet communiceren bij een vermeende foutieve 
beslissing van de kata judge; 

 het wel of niet negeren van provocaties van het publiek.  

 

4.5 Kerntaak 5. Begeleidt kata judges (facultatief)  

Proces De kata judge niveau 3 begeleidt de kata judges 1 en/of 2 bij 
wedstrijden. 
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Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 3 geeft feedback en tips aan de hand van de 
competenties (beheersingscriteria) die een kata judge niveau 2 of 1 
moet bezitten. 

Complexiteit De complexiteit van deze kerntaak zit in het geven van feedback. 
Zeker als het om bekende kata judges gaat, is het lastig om 
onbevooroordeeld en objectief feedback te geven. 

Betrokkenen De te begeleiden kata judges 1 en/ of 2 (al dan niet in opleiding) en 
coördinator van de vereniging. 

(Hulp)middelen  begeleidingsprotocollen en ondersteuning van de NKCJ  

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: 

 de begeleiding is functioneel; 

 overleggen in een rustige omgeving; 

 wedstrijden goed afhandelen. 

Keuzes en dilemma's  De keuzes en dilemma’s die zich bij deze kerntaak kunnen voordoen, 
zijn: 

 aandacht voor zowel het ontwikkelingsproces als het 
ontwikkelingsresultaat van de kata judge niveau 1 en/of 2 (in 
opleiding); 

 volgorde van verbeterpunten (van groot tot gedetailleerd);  

 gesprekken moeten kritisch zijn maar altijd een positieve 
uitstraling hebben.  

 

5. Beroepscompetenties 

1. Voorbereiden op wedstrijden 

2. Toepassen van regels en reglementen 

3. Begeleiden van wedstrijden 

4. Omgaan met sporters en coaches  

5. Samenwerken met collega kata judges (facultatief)  

6. Afhandelen van formaliteiten 

7. Assisteren bij wedstrijden (facultatief)  

8. Begeleiden van kata judges (in opleiding) (facultatief)  

 

5.1 Beroepscompetentie 1. Voorbereiden op wedstrijden 

De kata judge niveau 3 is in staat om zich op een adequate manier voor te bereiden op het 
leiden van wedstrijden. 

Beheersingscriteria 

Proces Zorgt voor toereikende lichamelijke gesteldheid (conditie, zicht). Is 
fit en uitgerust, zowel mentaal als fysiek 
Oriënteert zich op de wedstrijd, weet de locatie, is op de hoogte van 
het niveau en eventuele bijzonderheden 
Is ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig en meldt zich tijdig 
bij de voorbespreking 
Zorgt voor eigen officialattributen zoals de juiste kleding  
Draagt voorgeschreven kleding  
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 Controleert relevante zaken zoals veiligheid, samenwerking 
tafeljury, controleert welk reglement van toepassing is. 
Controleert of de uitrusting sporters voldoet aan de in het 
reglement beschreven eisen zoals afmetingen, bandages, sieraden 
en reclame uitingen   
Introduceert zichzelf bij de kata-judge coördinator/voorbespreking 
en/of wedstrijdorganisatie 
Neemt maatregelen voor de start van de wedstrijd en durft indien nodig 
de beslissing te nemen de organisatie en/of coördinator aan te spreken  

Resultaat Serieuze voorbereiding 

 

5.2 Beroepscompetentie 2. Toepassen van regels en reglementen  

De kata judge niveau 3 is in staat om op een adequate manier regels en reglementen toe te 
passen. 

Beheersingscriteria 

Proces Kent de regels en reglementen voor het betreffende kata en kent de 
details van het betreffende kata 
Beoordeelt de etiquette van de groetprocedure 
Past de regels en reglementen toe tijdens de uitvoering van het kata  
Geeft de juiste scores 
Noteert de scores op het scoreformulier 
Beoordeelt de etiquette van de sluitingsprocedure  

Resultaat  Wedstrijd verloopt volgens de regels 

 

5.3 Beroepscompetentie 3. Begeleiden van wedstrijden 

De kata judge niveau 3 is in staat om op een adequate manier wedstrijden te begeleiden.  

Beheersingscriteria 

Proces Heeft een actieve houding achter de jurytafel, is vrii van mimiek of 
andere lichaamstaal 
Handelt als veiligheid/welzijn in het geding komt door op te treden 
bij verboden handelingen of  wanneer de veiligheid in het geding 
raakt. Verder beoordeelt hij het resultaat van verrichtingen met oog 
op veiligheid  
Neemt maatregelen in geval van blessures/ongevallen volgens de in 
het wedstrijdreglement beschreven blessureregels  
Houdt controle en leiding over de wedstrijd 

Resultaat  Begeleiding ondersteunt het verloop van de wedstrijd  

 

5.4 Beroepscompetentie 4. Omgaan met sporters en coaches  

De kata judge niveau 3 is in staat om op een adequate manier met sporters en coaches om te 
gaan. 

Beheersingscriteria 

Proces Houdt gepaste afstand en stelt zich neutraal op 
Legt op een objectieve kalme manier desgewenst en op geschikt 
moment de ingreep/becijfering uit 
Communiceert (non-)verbaal op passende wijze  

Resultaat Efficiënte communicatie 
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5.5 Beroepscompetentie 5. Samenwerken met collega kata judges (facultatief)  

De kata judge niveau 3 is in staat om op een adequate manier samen te werken met collega kata 
judges.  

Beheersingscriteria 

Proces Houdt zich aan gemaakte afspraken met collega kata judge  
Valt collega kata judge(s) nooit af 
Overlegt tijdens de wedstrijd, zo kort mogelijk, met/instrueert 
andere kata judge(s) 
Ondersteunt collega indien en waar nodig 
Evalueert samen met collega's kata judge niveau 1 en 2 

Resultaat  Samenwerking draagt bij aan reglementair verloop van de wedstrijd  

 

5.6 Beroepscompetentie 6. Afhandelen van formaliteiten 

De kata judge niveau 3 is in staat om op een adequate manier de wedstrijd af te handelen.  

Beheersingscriteria 

Proces Controleert bij wedstrijden of het formulier juist is ingevuld  
Plaats bij wedstrijden een handtekening onder het formulier als deze 
volledig en juist is ingevuld 
Levert bij wedstrijden het formulier in bij aangewezen instantie  
Vermeldt de tijdelijke en definitieve verwijdering van een sporter  
Levert aanvullende verklaring indien gewenst zoals bij tuchtzake n 
Rapporteert wangedrag 
Onderhoudt contact met de aanstellende instantie  

Resultaat  Correcte afhandeling van de wedstrijd 

 

5.7 Beroepscompetentie 7. Assisteren bij wedstrijden (facultatief)  

De kata judge niveau 3 is in staat om op een adequate manier de rol van assistent kata judge te 
vervullen.  

Beheersingscriteria 

Proces Kiest positie conform voorschrift/afgestemd op collega kata judge(s) 
Functioneert op juiste wijze als hoekscheidsrechter 
Attendeert collega kata judge(s) volgens de regels en reglementen.  

Resultaat Functioneert op juiste wijze als hoekscheidsrechter  

 

5.8 Beroepscompetentie 8. Begeleiden van kata judges (in opleiding) (facultatief)  

De kata judge niveau 3 is in staat om op een adequate manier kata judges (in opleiding) te 
begeleiden. 

Beheersingscriteria 

Proces Kiest geschikte waarnemingspositie  
Registreert de observatie van de hele wedstrijd aan de hand van 
criteria 
Evalueert samen met kata judge de wedstrijd en het handelen van de 
kata judge 
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Verifieert waarneming door het stellen van vragen 
Stimuleert zelfreflectie van de kata judge door het stellen van vragen  
Geeft feedback op grond van waargenomen gedrag 
Geeft adviezen ter verbetering 
Schrijft reactie op de beoordelingskaart van de kata judge  

Resultaat Praktijkbegeleiding op maat 

 

Burgerschapscompetentie 

De kata judge niveau 3 is in staat om op een adequate manier het goede voorbeeld te geven.  

Beheersingscriteria 

Proces/resultaat Gaat correct om met alle betrokkenen 
Vertoont voorbeeldgedrag   

 

Leercompetentie 

De kata judge niveau 3 is in staat om op een adequate manier te werken aan de eigen 
ontwikkeling als kata judge. 

Beheersingscriteria 

Proces/resultaat Reflecteert op eigen handelen 
Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen door aanwezig te zijn bij 
de applicatiecursussen en andere scholingen en door collegiale 
consultatie 
Houdt zich op de hoogte van wijzigingen in regels en reglementen 
door aanwezig te zijn bij de applicatiecursussen  
Vraagt feedback en advies aan collega’s  
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Kata judge judo niveau 4 
 

1. Algemene informatie 

Datum: 1 februari 2016  Versie: 1 

Regie NOC*NSF 

Ontwikkeling Werkgroep KSA / NKCJ 

Onderliggend 
beroepscompetentie-
profiel  

Beroepscompetentieprofiel kata judge niveau 4 JBN 

Verantwoording Bestuur JBN september 2016 

Herijking Uiterlijk 2020 

Naam Kata-judge niveau 4 

 

2. Typering kwalificatieprofiel 

Typering van 
kwalificatieprofiel 

Kata judge niveau 4 leidt competitiewedstrijden vanaf een bepaald 
niveau tot en met de landelijke competitie.  
Kata judge niveau 4 werkt op aanwijzing van (een geleding van) de 
JBN. 

Kwalificatiestructuur Kwalificatiestructuur Kata-judge 

Niveau 4 

Indicatie opleidingsduur Cursus: nationale licentie-training in het desbetreffende kata. 
Toetsing: PVB theorie (toets) en PVB praktijk (tonen en toelichten 
van eigen vaardigheid en/ of schaduwjudgen op de NK). Bij een 
positief resultaat is de kandidaat nationaal-kata-judge voor het kata 
dat behandeld is tijdens de licentietraining.  

Deelkwalificaties Nage no kata, katame no kata, kime no kata, ju no kata, goshin jutsu 
en koshiki no kata. 
Wat betreft het functioneren van de katajudge: de NKCJ beoordeelt 
alle kata judges 4 op de NK kata en kwalificeert ze A t/m C. Dit is een 
actieve lijst en kan dus jaarlijks wijzigen.  

Diploma Als bewijs van kwalificatie ontvangt de kata judge niveau 4 een 
diploma voor het betreffende kata, een badge, een stropdas en een 
licentie die 1 jaar geldig is en elk jaar verlengd wordt door de 
aanwezigheid bij applicatiecursussen en/of andere scholingsdagen.  

Instroomeisen 3e dan judo voor nage no kata en/of katame no kata of  
4e dan voor elk ander kata 

Doorstroomrechten De kata judge niveau 4 kan zich verder ontwikkelen tot kata judge 
niveau 5.  

 

3. Kernopgave 

De kata judge niveau 4 staat voor de opgave om de wedstrijd volgens de regels en de essentie 
van de sport te laten verlopen.  

 

4. Kerntaken 

1. Bereidt zich voor op wedstrijden 

2. Begeleidt wedstrijden 
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3. Handelt wedstrijden af 

4. Assisteert bij wedstrijden 

5. Begeleidt kata judges 3 

 

4.1 Kerntaak 1. Bereidt zich voor op wedstrijden 

Proces De kata judge niveau 4 bereidt zich ruim van te voren voor op de 
wedstrijd, onder andere door na te gaan welke belangen er voor de 
sporters op het spel staan. Neemt vooraf contact op met de 
eventuele collega, is ruim voor de wedstrijd aanwezig, is op tijd 
aanwezig voor de voorbespreking, maakt afspraken met eventuele 
collega, inspecteert tijdig de sportomgeving, -materialen en -
uitrusting.  

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 4 is samen met de eventuele collega kata 
judge(s) verantwoordelijk voor de controle van alle reglementaire 
zaken voorafgaand aan wedstrijd. De sporters bereiden zich terdege 
voor op de wedstrijd en dat verlangt men ook van de kata judge.  

Complexiteit De complexiteit bij deze kerntaak schuilt op langere termijn in de 
mentale voorbereiding en op korte termijn op onverwachte zaken die 
om een directe aanpak/oplossing vragen.  

Betrokkenen De kata judge niveau 4 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
collega kata judge(s), vertegenwoordigers van deelnemende 
verenigingen, de aanvoerders, eventueel aanwezige media en de 
betreffende commissie van (een geleding van) de JBN.  

(Hulp)middelen  regels en reglementen; 

 briefings en ondersteuning betreffende commissie 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 adequate fysieke en mentale voorbereiding;  

 op tijd aanwezig zijn; 

 zorgen dat sportomgeving en -materialen in orde zijn voor de 
wedstrijd; 

 kleden volgens de voorschriften.  

Keuzes en dilemma's  De keuze die zich bij deze kerntaak voordoet, is:  

 het wel of niet afkeuren toerusting sporters  

 het wel of niet afkeuren sportomgeving en -materialen. 

 

4.2 Kerntaak 2. Begeleidt wedstrijden 

Proces De kata judge niveau 4 neemt waar, interpreteert en beoordeelt 
handelingen van sporters in het licht van de regels en reglementen 
De kata judge niveau 4 registreert de scores en strafpunten tijdens 
de wedstrijd. Dit alles gebeurt in samenwerking met de eventuele 
collega kata judges. 

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 4 is samen met de eventuele collega kata 
judge(s) verantwoordelijk voor het reglementaire verloop van de 
wedstrijd. De kata judge niveau 4 heeft een positieve invloed op de 
kwaliteit van het spel. 
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Complexiteit De complexiteit schuilt in het niveau van de wedstrijd en de belangen 
die voor de sporters en teams op het spel staan. De kata judge 
niveau 4 zal tijdens de wedstrijd worden geconfronteerd met reacties 
van sporters, coaches en publiek.  

Betrokkenen De kata judge niveau 4 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
eventuele collega kata judge(s), sporters en coaches.  

(Hulp)middelen  officialattributen; 

 regels en reglementen. 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 de beslissingen worden geaccepteerd;  

Keuzes en dilemma's  Het dilemma dat zich bij deze kerntaak voordoet, is dat regels en 
reglementen op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen 
worden.  

 

4.3 Kerntaak 3. Handelt wedstrijden af 

Proces De kata judge niveau 4 rapporteert in geval van wangedrag en 
ondersteunt de verdediging van strafzaken (schriftelijk, ter zitting of 
telefonisch). Reflecteert op het eigen optreden en vraagt feedback 
aan de eventuele collega kata judge(s). Als er een begeleider of  
beoordelaar aanwezig is bespreekt de kata judge niveau 4 de 
wedstrijd na. De kata judge niveau 4 trekt conclusies (maakt 
actieplan) voor volgende wedstrijden op basis van de zelfreflectie, 
ontvangen feedback en beoordeling. De kata judge niveau 4 is 
aanwezig bij de nabespreking van het evenement.  

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 4 is samen met de eventuele collega kata 
judge(s) verantwoordelijk voor de formele afhandeling van de 
wedstrijd. Ook is de kata judge niveau 4 verantwoordelijk voor  het 
onderhouden van contact met collega’s, commissies en de 
begeleider, en voor de eigen ontwikkeling als kata judge.  

Complexiteit De kata judge niveau 4 zal ook ná de wedstrijd worden 
geconfronteerd met reacties van sporters en publiek op het eigen 
optreden en dat van de collega.  

Betrokkenen De kata judge niveau 4 heeft bij deze kerntaak te maken met collega 
kata judge(s) (wedstrijdsecretariaat), de aanvoerders, begeleider of –
beoordelaar, bondsgedelegeerde en soms met sporters, coaches, 
publiek en media. 

(Hulp)middelen  rapportageformulieren. 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 aanvullende verklaring is objectief.  

Keuzes en dilemma's Het dilemma dat zich bij deze kerntaak voordoet, is:  

 het wel of niet opstellen van een aanvullende verklaring. 

 

4.4 Kerntaak 4. Assisteert bij wedstrijden (facultatief)  

Proces De kata judge niveau 4 assisteert bij wedstrijden op internationaal 
niveau als tafeljury.  
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Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 4 vervult de rol van tafeljury. Hij is 
verantwoordelijk voor de juiste registratie van door de niveau 5 
gegeven scores en strafpunten 

Complexiteit  de situaties waarbij de kata judge die verantwoordelijk is voor de 
wedstrijd een beslissing neemt die afwijkt van de mening van de 
kata judge niveau 4 

Betrokkenen De kata judge niveau 4 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
hoofd kata judge. 

(Hulp)middelen Scoreformulieren 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 accepteert afwijkende beslissing van kata judge; 

 laat zich niet beïnvloeden door toeschouwers.  

Keuzes en dilemma's  De keuzes die zich bij deze kerntaak kunnen voordoen, zijn:  

 het negeren van provocaties van het publiek.  

 

4.5 Kerntaak 5. Begeleidt kata judges 3 (facultatief) 

Proces De kata judge niveau 4 begeleidt kata judges 3 en lager die al dan 
niet in opleiding zijn. 

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 4 geeft feedback en tips aan de hand van de 
competenties (beheersingscriteria) die een kata judge niveau 3 en 
lager moet bezitten.  

Complexiteit De kata judge niveau 4 moet voor zijn eigen functioneren veel 
investeren. Het zal een probleem zijn om daarnaast ook nog andere 
kata judges te begeleiden. 

Betrokkenen De te begeleiden kata judges (al dan niet in opleiding) en coördinator 
van de vereniging en/of JBN. 

(Hulp)middelen  begeleidingsprotocollen en ondersteuning betreffende commissie 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 de begeleiding is functioneel; 

 overleggen in rustige omgeving; 

 wedstrijden correct afhandelen. 

Keuzes en dilemma's  De keuzes en dilemma’s die zich bij deze kerntaak kunnen voordoen, 
zijn: 

 aandacht voor zowel het ontwikkelingsproces als het 
ontwikkelingsresultaat van de kata judge niveau 3 en lager (in 
opleiding); 

 volgorde van verbeterpunten (van groot tot gedetailleerd);  

 gesprekken moeten kritisch zijn, maar altijd een posit ieve 
uitstraling hebben. 

 

5. Beroepscompetenties  

1. Voorbereiden op wedstrijden 

2. Toepassen van regels en reglementen 

3. Begeleiden van wedstrijden 

4. Omgaan met sporters en coaches 

5. Samenwerken met collega kata judge(s)  
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6. Afhandelen van formaliteiten 

7. Omgaan met externen 

8. Assisteren bij wedstrijden (facultatief)  

9. Begeleiden van kata judges 3 (in opleiding)  

 

5.1 Beroepscompetentie 1. Voorbereiden op wedstrijden 

De kata judge niveau 4 is in staat om zich op een adequate manier voor te bereiden op 
wedstrijden. 

Beheersingscriteria 

Proces 
 

Voldoet aan norm beschikbaarheid  
Zorgt voor toereikende lichamelijke gesteldheid (conditie, zicht). Is 
fit en uitgerust, zowel mentaal als fysiek 
Volgt briefings/ technische meetings (nationaal) zoals 
scheidsrechtersbesprekingen, applicatiecursussen en technische 
dagen  
Formuleert persoonlijke aandachtspunten en kan ze benoemen  
Oriënteert zich op eventuele belangen die op het spel staan  
Is ruim voor aanvang wedstrijd aanwezig, neemt de rust en is op tijd 
voor de voorbespreking 
Is aanwezig bij de voorbespreking en nabespreking  
Zorgt dat eigen kleding volgens voorschrift (en eventueel materialen) 
in orde zijn 
Controleert sportomgeving, –materialen en overige relevante zaken 
zoals veiligheid, matafmeting, scoreformulieren, samenwerking 
tafeljury, controleert welk reglement van toepassing is  
Controleert reglementaire vereisten sporters zoals de afmetingen 
judopak en eventuele bandages, sieraden etc.  
Laat zo nodig zaken die niet in orde zijn, corrigeren voor aanvang en 
durft de organisatie aan te spreken 
Introduceert zichzelf bij de wedstrijdorganisatie  
Neemt maatregelen voor de start van de wedstrijd  
Begint op tijd met de wedstrijd, is alert en geconcentreerd en blijft 
bij zijn eigen mat 

Resultaat  Gedegen voorbereiding 

 

5.2 Beroepscompetentie 2. Toepassen van regels en reglementen  

De kata judge niveau 4 is in staat om regels en reglementen op een adequate manier en in 
complexe situaties consequent toe te passen. De kata judge niveau 4 kent de regels en 
reglementen voor het betreffende kata en kent de details van het betreffende kata en weet ze 
op juiste wijze toe te passen. 

Beheersingscriteria 

Proces 
 

Start de wedstrijd volgens de juiste procedure  
Beoordeelt de etiquette van de groetprocedure 
Past de regels en reglementen toe tijdens de uitvoering van het kata  
Geeft de juiste scores of strafpunten 
Noteert de scores op het scoreformulier 
Beoordeelt de etiquette van de sluitingsprocedure  
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Resultaat Wedstrijd verloopt volgens spelbedoeling 

 

5.3 Beroepscompetentie 3. Begeleiden van wedstrijden 

De kata judge niveau 4 is in staat om op een adequate manier wedstrijden te begeleiden.  

Beheersingscriteria 

Proces Heeft een actieve houding achter de jurytafel, is vrii van mimiek of 
andere lichaamstaal 
Anticipeert op onveilige situaties en herkent tijdig een onveilige sit u-
atie zodat blessure wordt voorkomen 
Neemt maatregelen in geval van blessures/ongevallen door op te 
treden bij verboden handelingen of  wanneer de veiligheid in het g e-
ding raakt. Verder beoordeelt hij het resultaat van verrichtingen met 
oog op veiligheid 
Houdt controle over de wedstrijd en omstandigheden. Heeft de le i-
ding en overziet de wedstrijd in alle aspecten 
Neemt waar, interpreteert en beslist in snel wisselende situaties 
zonder daarbij de controle of het overzicht te verliezen  
Grijpt op het juiste moment in 
Handelt identiek in gelijksoortige situaties 
Blijft geconcentreerd gedurende de hele wedstrijd  
Herstelt eerdere beslissingen indien nodig  

Resultaat  Begeleiding is gericht op realisatie van de spelbedoeling  

 

5.4 Beroepscompetentie 4. Omgaan met sporters en coaches  

De kata judge niveau 4 is in staat om op een adequate manier met sporters en  coaches te 
communiceren. 

Beheersingscriteria 

Proces Blijft kalm als sporters of coaches emotioneel reageren 
Communiceert (non-)verbaal op passende wijze met sporters 
Laat zich niet verleiden tot emotionele uitspraken 
Staat na wedstrijd open voor dialoog met (sporters en) coaches 
Dwingt acceptatie af 
Geeft fouten toe 

Resultaat  Efficiënte communicatie 

 

5.5 Beroepscompetentie 5. Samenwerken met collega kata judge(s)  

De kata judge niveau 4 is in staat om op een adequate manier samen te werken met collega  kata 
judge(s). 

Beheersingscriteria 

Proces Maakt afspraken met collega kata judge(s)  
Werkt samen met collega kata judge(s)  
Geeft en ontvangt positieve feedback 
Overlegt op effectieve wijze met collega kata judge(s)  
Ondersteunt collega kata judge(s) indien en waar nodig 
Gedraagt zich collegiaal 
Evalueert met collega kata judge(s)  
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Resultaat  Effectieve samenwerking  

 

5.6 Beroepscompetentie 6. Afhandelen van formaliteiten   

De kata judge niveau 4 is in staat om de wedstrijdformaliteiten op een adequate manier af te 
handelen 

Beheersingscriteria 

Proces Controleert bij wedstrijden of het formulier juist is ingevuld  
Plaats bij wedstrijden een handtekening onder het formulier als deze 
volledig en juist is ingevuld 
Levert bij wedstrijden het formulier in bij aangewezen instantie  
Vermeldt de tijdelijke en definitieve verwijdering van een  
Levert aanvullende verklaring indien gewenst zoals bij tuchtzaken  
Onderhoudt contact met de aanstellende instantie  

Resultaat  Correcte afhandeling van de wedstrijd 

 

5.7 Beroepscompetentie 7. Omgaan met externen 

De kata judge niveau 4 is in staat om op een adequate manier om te gaan met externen.  

Beheersingscriteria 

Proces Onderhoudt contact met de betreffende commissie van de JBN en 
accepteert de coördinator / commissie 
Staat media te woord na afloop van wedstrijd 

Resultaat Efficiënte communicatie 

 

5.8 Beroepscompetentie 8. Assisteren bij wedstrijden (facultatief)  

De kata judge niveau 4 is in staat om op een adequate manier de rol van tafeljury  te vervullen. 

Beheersingscriteria 

Proces Kiest positie conform voorschrift/afgestemd op collega kata judge(s)  
Registreert op de juiste manier de door de kata judge niveau 5 geg e-
ven scores en strafpunten op het scoreformulier. 

Resultaat  Functioneert op juiste wijze als tafeljury 

 

5.9 Beroepscompetentie 9. Begeleiden van kata judges (in opleiding) (facultatief)  

De kata judge niveau 4 is in staat om kata judges (in opleiding) op een adequate manier te 
begeleiden. 

Beheersingscriteria 

Proces Kiest geschikte waarnemingspositie 
Registreert de observatie van de hele wedstrijd aan de hand van 
criteria  
Evalueert samen met kata judge (in opleiding)  
Verifieert waarneming door vragen te stellen 
Stimuleert zelfreflectie van de kata judge door vragen te stellen 
Geeft feedback op grond van waargenomen gedrag 
Geeft adviezen ter verbetering 
Schrijft reactie op de beoordelingskaart van de kata judge  

Resultaat  Praktijkbegeleiding op maat 
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Burgerschapscompetentie 

De kata judge niveau 4 is in staat om op een adequate manier een voorbeeld te stellen.  

Beheersingscriteria 

Proces/resultaat Gaat correct om met alle betrokkenen 
Vertoont voorbeeldgedrag 

 

Leercompetentie 

De kata judge niveau 4 is in staat om op een adequate manier te reflecteren op het eigen 
handelen. 

Beheersingscriteria 

Proces/resultaat Reflecteert op eigen handelen 
Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen door aanwezig te zijn op 
de applicatiecursussen en technische dagen 
Houdt zich op de hoogte van wijzigingen in regels en reglementen 
door aanwezig te zijn op de applicatiecursussen en technische dagen  
Vraagt feedback en advies aan collega’s  
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Kata judge judo niveau 5 
 

1. Algemene informatie 

Datum: 1 februari 2016  Versie: 1 

Regie NOC*NSF 

Ontwikkeling Werkgroep KSA / NKCJ 

Onderliggend 
beroepscompetentie-
profiel  

Beroepscompetentieprofiel kata judge niveau 5 JBN 

Verantwoording Bestuur JBN september 2016 

Herijking Uiterlijk 2020 

Naam Kata-judge niveau 5 

 

2. Typering kwalificatieprofiel 

Typering van 
kwalificatieprofiel 

Kata judge niveau 5 oefent zijn functie uit bij internationale 
wedstrijden in opdracht van wereldbond en/of Europese bond.  

Kwalificatiestructuur Kwalificatiestructuur Kata-judge  

Niveau  5 

Indicatie opleidingsduur Er vindt geen nationale opleiding plaats voor de kata judge niveau 5. 
De kata judge niveau 4 wordt geselecteerd en voorgedragen door de 
NKCJ en doet theorie- en praktijk examen onder auspiciën van de 
EJU of IJF kata commissie.  

Deelkwalificaties Kata judge niveau 5 Continental kata judge en kata judge niveau 5 
World kata judge. Voor elke beide deelkwalificaties zijn er licenties 
te behalen in nage no kata, katame no kata, kime no kata, ju no 
kata, goshin jutsu en koshiki no kata. 

Diploma en certificaten Als bewijs van kwalificatie ontvangt de kata judge niveau 5 een 
diploma voor het betreffende kata, een badge en een stropdas.  

Instroomeisen Diploma kata judge niveau 4 en geselecteerd en voorgedragen door 
de NKCJ. 
Criteria voor selectie en voordracht voor een bepaald kata: 

 is in bezit van 4e dan 

 heeft minimaal 5 jaar ervaring als kata judge niveau 4  

 heeft elk jaar minimaal 1 licentietraining gevolgd 

 heeft binnen 5 jaar minimaal 3 keer als kata judge niveau 4 ge-
functioneerd op de NK kata 

 scoort consequent goed (A-kwalificatie) op de judge-analyse van 
de NK kata 

 begrijpt en kan zich goed uiten in de Engelse taal  

 heeft veel kennis van het betreffende kata en kan deze overdra-
gen 

  heeft veel inzicht in het judgen en kan dit overdragen  

 is collegiaal, en levert een positieve bijdrage aan het werkkli-
maat  
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  heeft voldoende draagvlak  

 komt afspraken na  

 is een team-speler 
De NKCJ selecteert de kandidaat. De selectie geschiedt op basis van 
bovenstaande criteria. De kwaliteit van de judge staat hierbij voo r-
op. Onder kwaliteit wordt verstaan dat de judge het kata en de be-
oordeling van het betreffende kata tot in de kleinste details begrijpt 
en kan toelichten en consequent goed scoort op de judge-analyses.  
Bij een beslissing over een voordracht wordt ook rekening  gehou-
den met het volgende:  
een toekomstig kata judge niveau 5 zal andere/ meer verantwoo r-
delijkheden en taken kunnen krijgen binnen het nationale corps. De 
kata judge niveau 5 zal bijvoorbeeld taken toebedeeld kunnen kri j-
gen ter ondersteuning van de opleiding, begeleiding en evaluatie 
van kata judges. De NKCJ zal een inschatting maken of de kandidaat 
over voldoende vaardigheden beschikt om deze taken op zich te 
kunnen nemen. 

Doorstroomrechten  De kata judge niveau 5 Continental  kata judge kan door de NKCJ voorge-
dragen worden om examen te doen voor Kata judge niveau 5 World kata 
judge. 

 

3. Kernopgave 

De kata judge niveau 5 staat voor de opgave om de wedstrijd volgens de regels en de essentie 
van de sport te laten verlopen.  

 

4. Kerntaken  

1. Bereidt zich voor op wedstrijden 

2. Begeleidt wedstrijden 

3. Handelt wedstrijden af 

4. Assisteert bij wedstrijden 

5. Begeleidt kata judges 4 en 5 

 

4.1 Kerntaak 1. Bereidt zich voor op wedstrijden 

Proces De kata judge niveau 5 ontvangt een uitnodiging voor een 
internationale wedstrijd/toernooi, via de JBN of rechtstreeks van de 
internationale organisaties. Bij aankomst meldt de kata judge niveau 
5 zich bij de wedstrijdorganisatie.  
De kata judge niveau 5 neemt deel aan de formele activiteiten zoals 
de verplichte referee meeting en informeert en is op de hoogte van 
de kledingvoorschriften. De kata judge niveau 5 bereidt zich voor op 
de wedstrijd en neemt ruim de tijd om goede afspraken met de 
collega kata judge(s) te maken. Controleert de wedstrijdomgeving en 
-materialen en zorgt op de hoogte te zijn van relevante zaken, zoals 
afspraken met collega kata judges (bijvoorbeeld het 
wedstrijdsecretariaat).  
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Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 5 is verantwoordelijk voor afspraken met 
collega en alle andere betrokkenen en voor de controle van de 
sporters, sportomgeving en -materialen. 

Complexiteit De complexiteit bij deze kerntaak komt voort uit het internationale 
karakter ervan. Het is mogelijk dat in verschillende landen 
verschillen in interpretatie bestaan over bepaalde zaken. Ook is het 
mogelijk dat er taalproblemen zijn. Ten slotte kan men te maken 
krijgen met andere klimatologische omstandigheden en-of andere 
tijdzones. 

Betrokkenen De kata judge niveau 5 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
(inter)nationale bond, de wedstrijdorganisatie en collega kata judge, 
de supervisor/beoordelaar en de eventueel aanwezige media.  

(Hulp)middelen  internationale regels en reglementen; 

 toernooireglement; 

 briefings; 

 eventueel specifieke kleding.  

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 adequate fysieke en mentale voorbereiding;  

 eenduidige afspraken met collega kata judge;  

 op tijd aanwezig zijn; 

 sporters zijn voldoende toegerust; 

 sportomgeving en -materialen zijn in orde voor de wedstrijd;  

 gekleed volgens de voorschriften.  

Keuzes en dilemma's  De keuze die zich bij deze kerntaak voordoet, is:  

 het wel of niet om een tolk vragen bij communicatieproblemen.  

 

4.2 Kerntaak 2. Begeleidt wedstrijden 

Proces De kata judge niveau 5 neemt waar, interpreteert en beoordeelt 
handelingen van sporters in het licht van de internationale regels en 
reglementen (ook preventief). De kata judge stelt  gemaakte fouten 
vast, neemt beslissingen conform de regels, reglementen en 
afspraken. Controleert of de genomen beslissingen ook juist 
geregistreerd staan op het scoreformulier. Dit alles gebeurt in 
samenwerking met de eventuele collega kata judges.  

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 5 is samen met de eventuele collega kata 
judge(s) verantwoordelijk voor het reglementaire verloop van de 
wedstrijd. De kata judge niveau 5 heeft een positieve invloed op de 
kwaliteit van het spel. 

Complexiteit De complexiteit schuilt in de belangen die op het spel staan. Door 
het internationale karakter is het mogelijk dat verschillen in 
interpretatie bestaan over bepaalde zaken.  

Betrokkenen De kata judge niveau 5 heeft bij deze kerntaak te maken met collega 
kata judges (wedstrijdsecretariaat), sporters, coaches, toeschouwers 
en media. 

(Hulp)middelen  officialattributen; 

 internationaal reglement. 
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Kwaliteit proces en 
resultaat 

Het kwaliteitscriterium van deze kerntaak is:  

 de beslissingen worden geaccepteerd. 

Keuzes en dilemma's  De keuzes en dilemma’s die zich bij deze kerntaak voordoen zijn:  

 de interpretatiemogelijkheden van regels en reglementen;  

 het verschil in niveau en ervaring van collega's.  

 

4.3 Kerntaak 3. Handelt wedstrijden af 

Proces De kata judge niveau 5 maakt een verslag van het internationale 
evenement en brengt hiermee zijn mede internationals en NKWG-J 
op de hoogte van onder andere de inhoud van de voorbespreking en 
het verloop en bijzonderheden van het evenement. Rapporteert in 
geval van wangedrag. Reflecteert op het eigen optreden en vraagt 
eventueel feedback en advies aan de collega kata judge. De kata 
judge niveau 5 trekt conclusies voor volgende wedstrijden op basis 
van de zelfreflectie, de ontvangen feedback en het evaluatiegesprek.  

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 5 is samen met de collega kata judge 
verantwoordelijk voor de ondertekening van het wedstrijdformulier. 
Tevens is de kata judge niveau 5 verantwoordelijk voor het 
onderhouden van contact met de (internationale) sportbond en voor 
de eigen ontwikkeling als kata judge.  

Complexiteit De kata judge niveau 5 zal ook ná de wedstrijd worden 
geconfronteerd met reacties op het eigen optreden en dat van de 
collega.  

Betrokkenen De kata judge niveau 5 heeft bij deze kerntaak te maken met collega 
kata judges (waaronder wedstrijdsecretariaat), aanvoerders, 
wedstrijdorganisatie, (internationale) sportbond, begeleider of -
beoordelaar. 

(Hulp)middelen  

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 vult het wedstrijdformulier correct in; 

 onderhoudt correct contact met (internationale) sportbond.  

Keuzes en dilemma's  De keuze/het dilemma dat zich bij deze kerntaak voordoet, is:  

 het wel of niet in discussie gaan in een evaluatiegesprek.  

 

4.4 Kerntaak 4. Assisteert bij wedstrijden  

Proces De kata judge niveau 5 assisteert bij internationale wedstrijden.  

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 5 vervult de rol van assistent kata judge. De 
hoofd kata judge is verantwoordelijk voor de wedstrijd en kan het 
advies van kata judge niveau 5 wel of niet overnemen.  
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Complexiteit De complexiteit van deze kerntaak ligt in:  

 de impact van de beslissingen waarop de kata judge niveau 3 en 
4 adviseert (bijvoorbeeld wel/niet toekennen van scores en  
beoordelen finish); 

 de situaties waarbij de kata judge die verantwoordelijk is voor de 
wedstrijd een beslissing neemt die afwijkt van het advies van de 
kata judge niveau 3 en 4.  

Verder kan er sprake zijn van taalproblemen. 

Betrokkenen De kata judge niveau 5 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
leidinggevende kata judge, collega kata judges, wedstrijdorganisatie 
en (internationale) sportbond. 

(Hulp)middelen Assistent- officialattributen 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: 

 accepteert afwijkende beslissing van kata judge;  

 laat zich niet beïnvloeden door toeschouwers.  

Keuzes en dilemma's  De keuzes die zich bij deze kerntaak kunnen voordoen, zijn:  

 het wel of niet een signaal geven bij een vermeende foutieve 
beslissing van kata judge; 

 het wel of niet negeren van provocaties van het publiek.  

 

4.5 Kerntaak 5. Begeleidt kata judges 4 (facultatief)  

Proces De kata judge niveau 5 begeleidt de kata judges 4 en lager.  

Rol/ 
verantwoordelijkheden 

De kata judge niveau 5 geeft feedback en tips aan de hand van de 
competenties (beheersingscriteria) die een kata judge niveau 4 en 
lager moet bezitten.  

Complexiteit De kata judge niveau 5 moet voor zijn eigen functioneren veel 
investeren. Het zal een probleem zijn om daarnaast ook andere kata 
judges te begeleiden. 

Betrokkenen De te begeleiden kata judges 4 en lager (al dan niet in opleiding) en 
betreffende commissie van de JBN. 

(Hulp)middelen  begeleidingsprotocollen/stageformulieren 

Kwaliteit proces en 
resultaat 

De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn:  

 de begeleiding is functioneel; 

 overleggen in rustige omgeving; 

 wedstrijden correct afhandelen. 

Keuzes en dilemma's  De keuzes en dilemma’s die zich bij deze kerntaak kunnen voordoen, 
zijn: 

 aandacht voor zowel het ontwikkelingsproces als het 
ontwikkelingsresultaat van de kata judge niveau 4 en lager (in 
opleiding); 

 volgorde van verbeterpunten (van groot tot gedetailleerd);  

 gesprekken moeten kritisch zijn, maar altijd een positieve 
uitstraling hebben.  

 

5. Beroepscompetenties 

1. Voorbereiden op wedstrijden 
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2. Toepassen van regels en reglementen  

3. Begeleiden van wedstrijden  

4. Omgaan met sporters en coaches  

5. Samenwerken met collega kata judge(s) (facultatief)  

6. Afhandelen van formaliteiten   

7. Omgaan met externen 

8. Assisteren bij wedstrijden (facultatief)  

9. Begeleiden van kata judges 4 (in opleiding) (facultatief)  

 

5.1 Beroepscompetentie 1. Voorbereiden op wedstrijden 

De kata judge niveau 5 is in staat om zich op een adequate manier voor te bereiden op 
(inter)nationale wedstrijden. 

Beheersingscriteria 

Proces Volgt briefings/technische meetings (nationaal en internationaal)  
Voldoet aan norm voor beschikbaarheid   
Zorgt voor toereikende lichamelijke gesteldheid (conditie, zicht)  
Bereidt zich mentaal voor  
Formuleert persoonlijke aandachtspunten  
Is ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig  
Zorgt voor correcte en representatieve uitrusting 
Controleert relevante zaken  
Laat zo nodig zaken die niet in orde zijn, corrigeren voor aanvang 
Introduceert zichzelf bij de wedstrijdorganisatie  
Is aanwezig tijdens de referee meeting 
Neemt maatregelen voor de start van de wedstrijd  
Begint op tijd met de wedstrijd  

Resultaat  Gedegen voorbereiding 

 

5.2 Beroepscompetentie 2. Toepassen van regels en reglementen  

De kata judge niveau 5 is in staat om (inter)nationale regels op een adequate manier toe te 
passen. 

Beheersingscriteria 

Proces Past regels en reglementen toe in complexe situaties  
Start de wedstrijd volgens de juiste procedure  
Beoordeelt de etiquette van de groetprocedure 
Past de regels en reglementen toe tijdens de uitvoering van het kata  
Geeft de juiste scores of strafpunten 

Resultaat  Wedstrijd verloopt volgens (inter)nationale regelgev ing  

 

5.3 Beroepscompetentie 3. Begeleiden van (inter)nationale wedstrijden  

De kata judge niveau 5 is in staat om op een adequate manier (inter)nationale wedstrijden te 
begeleiden.  

Beheersingscriteria 
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Proces Heeft een actieve houding achter de jurytafel, is vrii van mimiek of 
andere lichaamstaal 
Anticipeert op onveilige situaties  
Neemt maatregelen in geval van blessures  
Houdt controle over de wedstrijd en omstandigheden 
Neemt waar, interpreteert en beslist in snel wisselende spelsituaties 
Grijpt op het juiste moment in (pro-actief/timing) 
Handelt identiek in gelijksoortige situaties 
Blijft geconcentreerd gedurende de hele wedstrijd  
Komt indien nodig op beslissingen terug 

Resultaat  Begeleiding is gericht op realisatie van de spelbedoeling 

 

5.4 Beroepscompetentie 4. Omgaan met sporters en coaches  

De kata judge niveau 5 is in staat om op een adequate manier om te gaan met sporters en 
coaches.  

Beheersingscriteria 

Proces Blijft kalm als sporters of coaches emotioneel reageren  
Voorkomt/reduceert conflicten met (sporters en) coaches  
Communiceert (non-)verbaal op passende wijze met sporters 
Laat zich niet verleiden tot emotionele uitspraken 
Staat na wedstrijd open voor dialoog met (sporters en) coaches 
Geeft fouten toe 

Resultaat  Efficiënte communicatie 

 

5.5 Beroepscompetentie 5. Samenwerken met collega kata judge(s) (facultatief)   

De kata judge niveau 5 is in staat om op een adequate manier samen te werken met collega kata 
judge(s). 

Beheersingscriteria 

Proces Maakt afspraken met collega kata judge(s)  
Werkt samen met collega kata judge(s)  
Geeft en ontvangt positieve feedback 
Overlegt op effectieve wijze met collega kata judge(s)  
Ondersteunt collega kata judge(s) indien en waar nodig 
Gedraagt zich collegiaal 
Evalueert met collega kata judge(s)  

Resultaat  Effectieve samenwerking 

 

5.6 Beroepscompetentie 6. Afhandelen van formaliteiten 

De kata judge niveau 5 is in staat om wedstrijdformaliteiten op een adequate manier af te 
handelen. 

Beheersingscriteria 

 Vermeldt de tijdelijke en definitieve verwijderingen/strafoplegging  
Levert aanvullende verklaring in geval van verwijdering sporter(s)  
Rapporteert wangedrag 
Onderhoudt contact met de aanstellende instantie 

Resultaat Correcte afhandeling van de (inter)nationale wedstrijd  
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5.7 Beroepscompetentie 7. Omgaan met externen 

De kata judge niveau 5 is in staat om op een adequate manier om te gaan met externen.  

Beheersingscriteria 

Proces Onderhoudt contact met betreffende commissie van de JBN 
Maakt afspraken met media over opname en gebruik van 
beeldmateriaal 
Staat media te woord na afloop van wedstrijd 

Resultaat  Efficiënte communicatie 

 

5.8 Beroepscompetentie 8. Assisteren bij wedstrijden (facultatief) 

De kata judge niveau 5 is in staat om op een adequate manier de rol van assistent kata judge te 
vervullen. 

Beheersingscriteria 

Proces Kiest positie afgestemd op spel en collega kata judge(s)  
Attendeert collega kata judge(s) volgens de regels en reglementen 

Resultaat  Functioneert op juiste wijze als assistent 

 

5.9 Beroepscompetentie 9. Begeleiden van kata judges 4 (in opleiding) (facultatief)  

De kata judge niveau 5 is in staat om op een adequate manier kata judges 4 (in opleiding) te 
begeleiden. 

Beheersingscriteria 

Proces Draagt (internationale) inzichten over 
Begeleidt kata judge niveau 4 in opleiding  
Begeleidt een startende kata judge niveau 5 

Resultaat  Begeleiding is op maat 

 

Burgerschapscompetentie 

De kata judge niveau 5 is in staat om op een adequate manier een voorbeeld te stellen.  

Beheersingscriteria 

Proces/resultaat Gaat correct om met alle betrokkenen 
Vertoont voorbeeldgedrag 

 

Leercompetentie  

De kata judge niveau 5 is in staat om op een adequate wijze te reflecteren op het eigen hande-
len. 

Beheersingscriteria 

Proces/resultaat Reflecteert op eigen handelen 
Houdt zich op de hoogte van internationale ontwikkelingen  
Houdt zich op de hoogte van wijzigingen van internationale regels en 
reglementen 
Vraagt feedback en advies aan collega’s  
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