Leid je eigen leider(s) op!
Judo- en/of jiujitsulessen verrijken je! Als docent, als beoefenaar, als toeschouwer, als
bestuurder en bovenal als mens. Waarom? Omdat de Japanse tradities, normen en waarden onlosmakelijk verbonden zijn met deze budosporten.
Aansluitend op die Japanse traditie en passend bij de moderne tijd, waarin de meester de
leerling opleidt en naar een hoger niveau begeleidt, mogen clubs voortaan hun eigen
leerlingen opleiden tot Judo- of Jiujitsuleider (JBN leerkracht niveau 2).
Dat biedt veel voordelen, want de opleiding is:
 intern bij de eigen club, dus lekker dichtbij;
 in een vertrouwde omgeving, dus laagdrempelig;
 in handen van een bekende en bevoegde opleider, dus vertrouwd;
 uitvoerbaar op zelf gekozen tijden, dus flexibel;
 met JBN-lesmateriaal, dus officieel erkend;
 een opstap naar een vervolgopleiding, dus ambitieus;
 gelieerd aan de club, dus effectief om het docentenkader te versterken.

Wat is een judo- of jiujitsuleider?
De leider is een erkende niveau 2 JBN-leerkracht met een clubgebonden licentie. Dat betekent dat hij of zij onder supervisie van een van een bevoegde (minimaal niveau 3)
leerkracht zelfstandig mag lesgeven volgens een door deze opgesteld lesvoorbereidingsformulier (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.

Hoe werkt de opleiding?
Na de aanmelding ontvangt de lokale opleider (JBN-leraar niveau 4) een digitale docentenhandleiding en de kandidaat een cursusboek. Daarna gaan zij samen aan de slag! Samen sparren op en buiten de tatami over lesmethodes, spelvormen, veilig lesgeven en/of
over bepaalde situaties op de mat. En ze sparren over hoe zij hun leerlingen nog meer
succes en daarmee nog meer (sport- en spel)plezier laten beleven aan judo. Samen werken ze de lesstof door, gevolgd door examens in de vorm van diverse Proeven van Bekwaamheid (PVB).

Proeve van Bekwaamheid (pvb)
Alle lesopdrachten richten zich op die diverse Proeven van Bekwaamheid, waarbij de nadruk ligt op het methodisch, didactisch en veilig lesgeven. Een door de JBN aangestelde
pvb-beoordelaar bespreekt vooraf samen met de opleider het opleidingstraject van de
kandidaat. Diezelfde pvb-beoordelaar neemt uiteindelijk de pvb lesgeven af.
De beoordeling van de overige twee Proeven van Bekwaamheid (de portfolio’s begeleiden
bij kyu-examens en assisteren bij activiteiten) neemt de lokale opleider voor zijn of haar
rekening en fungeert deze als (tijdelijk) pvb-beoordelaar.

Instromen naar vervolgopleiding
Judo- en jiujitsuleiders mogen, met een geldige licentie en mits zij voldoen aan de leeftijds- en vaardigheidseisen, instromen in het opleidingstraject tot JBN-leraar niveau 3,
waarbij vrijstelling wordt gegeven voor de eerder behaalde competenties.

Clubgebonden licentie
De club ontvangt voor elke geslaagde judo- of jiujitsuleider een licentie. Deze jaarlijks te
verlengen 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 kan de bevoegde JBNleerkracht van de nieuwe club de licentie van de betreffende leider overnemen.

Wat zijn de voorwaarden?






Zowel de club, de lokale opleider als de kandidaat is aangesloten bij respectievelijk lid
van de JBN.
De lokale opleider is een erkende JBN-leraar niveau 4.
De opleider volgt een landelijke scholingsdag tot lokaal opleider.
De kandidaat is minimaal 18 jaar (of wordt 18 jaar in het kalenderjaar dat de pvb lesgeven wordt afgenomen).
De kandidaat heeft tijdens zijn opleiding minimaal de 2e kyu, bij de pvb lesgeven minimaal de 1e kyu.

Wat kost het?
De kosten voor de opleiding bedragen 275 euro en zijn inclusief:
 een intakegesprek en afname van de pvb lesgeven door een JBN-beoordelaar;
 een digitale docentenhandleiding en cursusboek.
Naast de eenmalige opleidingskosten betaalt de club jaarlijks 45 euro per judo- of jiujitsuleider voor het handhaven van de licentie. Deze kosten zijn inclusief een landelijke
scholingsdag (bijvoorbeeld tijdens de Nationale Budodag) die de leider eenmaal per jaar
mag volgen.

Bonus
Wanneer de kandidaat slaagt voor zijn of haar opleiding tot judo- jiujitsu- of aikidoleider
ontvangt de club of de lokale opleider een bonus van vijftig euro.

Je eigen leider opleiden?
Wil jij of jouw club geheel volgens de Japanse traditie eigen leerling(en) opleiden tot
judo- of jiujitsuleider? Of sta je te trappelen om zelf opgeleid te worden door jouw eigen
JBN-leider? Meld je aan via de volgende link: hier aanmelden
Voor eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naar e.steenman@jbn.nl

