Opleiding “Leerkracht in de zorg” en “Leerkracht voor specifieke doelgroepen”
Sinds 2007 is de JBN op verschillende plaatsen in Nederland gestart met judoprojecten binnen de
jeugdzorg. De jeugdzorgorganisaties waarmee wordt samengewerkt zijn bijzonder enthousiast over
de resultaten. Judo, met haar imago “respect” en “zelfvertrouwen”, blijkt bij uitstek geschikt te zijn
voor de behandeling van getraumatiseerde kinderen, autisten, ADHD patiënten, obesitas patiënten,
verstandelijk gehandicapten, gedragsgestoorde kinderen, e.a. door jeugdzorg geïndiceerde
jongeren. Bovendien zijn de betreffende jeugdzorgorganisaties tevreden over de motivatie,
enthousiasme en de deskundigheid van de “Leerkrachten in de zorg”. Dit laatste geldt ook voor de
sportscholen en verenigingen waar wordt lesgegeven door “Leerkrachten voor specifieke
doelgroepen”. Dit geldt overigens ook voor de andere JBN disciplines aikido en jiujitsu en daarom is
inmiddels de opleiding daarvoor ook opengesteld en zijn er nu ook leerkrachten aikido en jiujitsu
opgeleid.
De JBN is van mening dat de jeugdzorg een belangrijke marktpartner is voor de JBN sportscholen
en verenigingen, omdat de hierboven genoemde kinderen vaak worden doorverwezen door
huisartsen en andere hulpverleners.
De opleiding kan op twee niveaus worden gevolgd: op niveau 3 en op niveau 4. Voor beide niveaus
vindt de opleiding plaats op dezelfde cursusdagen.
De opleiding voor niveau 4 leidt op om les te geven binnen organisaties in de zorg zoals GGD,
speciaal onderwijs, jeugdzorg, jeugddetentie, of andere soortgelijke instellingen en binnen de
organisatie maakt de “Leerkracht in de zorg” deel uit van het begeleidingsteam.
De opleiding voor niveau 3 leidt op om les te geven aan specifieke doelgroepen binnen een club.
Het verschil tussen beide opleidingen is dat voor niveau 4 er twee stages zijn binnen een
zorgorganisatie, terwijl bij niveau 3 twee stages bij de betreffende doelgroep bij een club volstaan.
Bij niveau 4 maakt verder het “Samenwerken met een begeleidingsteam” onderdeel uit van de
Proeven van bekwaamheid (PVB), bij niveau 3 is dit onderdeel niet verplicht.
Als de PVB met een voldoende zijn afgesloten, krijgt men bij niveau 4 het deelcertificaat “Aikido/Jiujitsu-/Judoleraar in de Zorg” en bij niveau 3 het deelcertificaat “Aikido-/Jiujitsu-/Judoleraar
voor specifieke doelgroepen”.
Deelname is mogelijk voor Aikidoleraren-A, Jiujitsuleraren-A en Judoleraren-A en ook voor
leerkrachten die aantoonbaar op dit niveau (op basis van eerder/elders verworven competenties)
kunnen functioneren, dit ter beoordeling van het bondsbestuur.
De PVB-beschrijvingen en toetsplannen staan op deze website.
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