De Nationale Graden Commissie Judo (NGCJ) is op zoek naar een algemeen commissielid
(tevens plaatsvervangend voorzitter) en een commissielid promoties.
Algemene eisen voor de leden

Minimaal in het bezit van een zesde dan

Judoleraar B

In het bezit van een geldige examinatoren licentie
Algemeen commissielid (tevens plaatsvervangend voorzitter)
Taakomschrijving

Een verkennende rol om vanuit de achtergrond alle disciplines van de NGCJ te leren
kennen

Een compleet beeld krijgen van alle ‘ins en outs’ van het werkveld

Draagvlak en vertrouwen creëren binnen de leden van de NGCJ en onderliggende
commissies

Participerend en mee denkend binnen de commissie

Feedback kunnen geven aan de voorzitter NGCJ

Plaatsvervanger kunnen zijn van de huidige voorzitter

Conformeert zich aan het nationaal twee-sporen beleid m.b.t. de kata stijlen Kodokan en
Busen.

Erkent het bestaansrecht van beide kata stijlen Kodokan en Busen.
Van het algemeen commissielid wordt verwacht

In teamverband kan werken

Integer en conform de procedures handelt

Kiest voor een periode van zes jaar

Als plaatsvervangend voorzitter kan functioneren

Ondersteunend en feedback kunnen geven t.a.v.:
o
een stabiele toekomstige visie, m.b.t. beleid,
o
het herkennen en erkennen van kwaliteiten,
o
verjonging creëren binnen de huidige examinatoren groep,
o
opleiden,
o
Bijscholen met als doel: voortdurend op zoek naar nieuw aanvullend en versterkend
talent.

Commissielid ere promoties/examen 6e / 7e dan
Taakomschrijving

Coördineert de voordrachten erepromotie en aanvragen 6e / 7e dan

Administreert aanvragen examen 6e en 7e dan en de voordrachten erepromotie 4 e dan en
hoger

Stelt, in overleg met de commissieleden de onderzoekswerkgroep samen, die
antecedenten-onderzoek doet voor examen kandidaten 6e / 7e dan en kandidaten
erepromotie 4e dan en hoger

Stuurt de onderzoekswerkgroep aan

Stelt, in overleg met de commissieleden de deskundigen aan voor de beoordeling van
theoretische werkstukken van kandidaten voor 6e / 7e dan

Organiseert het examen 6e / 7e dan

Is het aanspreekpunt voor kandidaten examens 6e dan en hoger

Is het aanspreekpunt voor het bondsbureau (portefeuillehouder breedtesport) over de
examens 6e en 7e dan en de voordrachten erepromotie 4e dan en hoger

Houdt NGCJ op de hoogte van lopende vorderingen erepromoties en examens 6e en 7e dan

Brengt in overleg met NGCJ advies uit aan het bondsbestuur van erepromoties 4e dan en
hoger.
Van het Commissielid examens/promotie 6e dan en hoger wordt verwacht

In teamverband kan werken

Integer en conform de procedures handelt

Een kritische en eerlijke kijk heeft op de processen die hiervoor nodig zijn.
De NGCJ is een commissie die…

In teamverband werkt

Elkaar aanvult met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met persoonlijke kwaliteiten

In staat is om de ontwikkelingen van het judo te volgen

Op veranderingen kan anticiperen en daardoor het verschil kan maken
Missie van de NGCJ
‘Het beste halen uit de persoonlijke kwaliteiten van judoka’s, en het bevorderen van de
synergie tussen mensen die van elkaar willen leren, zowel technisch als persoonlijk,
t.b.v. een inhoudelijk sterk en eenduidig examen/promotie beleid’.

Interesse?

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in een van de genoemde functies dienen vóór 7 maart
2020 hun reactie en motivering per e-mail te sturen naar Thijs van Bussel, ambtelijk
secretaris NGCJ via ngcj@jbn.nl.

Voor nadere informatie over de rol en werkzaamheden kun je contact opnemen met Boy
Prevos, commissielid NGCJ, via prevos@gmail.com of Frits van der Werff, voorzitter NGCJ
via frits@fritsvanderwerff.nl

