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BASIS JURY OPLEIDING 
Disciplines: langebaan, marathon, shorttrack en inlineskaten 

De functie van een jurylid  

Als uitvoerend jurylid kun je meerdere functies vervullen en begeleid je de wedstrijd onder leiding 

van de scheidsrechter.  

 

Wat leer ik in de opleiding? 

De basis jury opleiding is een opleiding tot uitvoerend jurylid. Tijdens deze opleiding verkrijg je alle 

kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de verschillende functies in de 

verschillende disciplines. Je volgt de opleiding in de discipline waar jouw interesse ligt. In het 

onderstaande overzicht kun je zien welke functies jij kunt uitoefenen na het afronden van de basis 

jury opleiding: 

 

 Langebaan Marathon Shorttrack Inline-skaten* 

 

 

Basis 

jury 

• Jurylid tijdwaarneming 

• Rondenteller 

• Bochtencommissaris 

/kruisingscontroleur 

• Commissaris van 

aankomst 

• Commissaris van vertrek 

• Kruispuntwisselwachter 

• Jury van aankomst 

• Bochtencommissaris 

• Rondenteller 

• Jury koplopers 

• Jury achterblijvers 

(afstappers) 

• Tijdwaarnemer 

• Rondenteller 

• Baanassistent 

• Heatboxsteward 

• Jury-

/wedstrijdsecretaris 

• Hulpstarter 

• Parkoersjurylid 

(courses judges) 

• Jurylid 

tijdwaarneming 

(handtijd) 

• Rondenteller 

• Aankomstrechter 

 

Voor alle disciplines geldt dat je wordt opgeleid en beoordeeld op de volgende kerncompetenties: 

• Toepassen van regels en reglementen 

• Samenwerken in een team 

 

Met basis jury certificaat kun je doorstromen naar een opleiding tot scheidsrechter of starter. 

Download hier het doorstroomschema van de juryopleidingen.  

 

E-Learning 

De opleiding bestaat hoofdzakelijk uit een e-learning die je volgt. 

 

 

 

 

 

https://storage.knsb.nl/2021/09/d46c7128-doorstroomschema-organisatorische-opleidingen-2021.pdf
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Opzet E-learning 

 

Deel 1  Deel 2 

E-learning 

• Uitleg opleidingstraject 

• KNSB organisatie 

• Achtergrond van de (wedstrijd)schaatssport 

• Welke juryfuncties zijn er 

• Reglementen deel 1 

• Veilig sportklimaat 

 

Deel 1 – online bijeenkomst 

• Bespreking behandelde stof en vragen stellen 

• Ervaringen en situaties delen 

 

Deel 1 – inleveropdrachten 

• Veilig sportklimaat 

• Gedragscode officials  

• Toets reglementenkennis – deel 1 

 

 

E-learning 

• Reglementen deel 2 

• Reglementen per juryfunctie 

• Toepassen van reglementen 

• Casussen 

 

 

 

Deel 2 – Fysieke bijeenkomst 

• Rolverdeling tussen scheidsrechter en jury 

• Communicatie 

• Praktijkvoorbeelden 

 

Deel 2 – inleveropdrachten 

• Toets reglementenkennis – deel 2 

• Stagewedstrijden (2) 

 

Bijeenkomsten: 

De eerste bijeenkomst vindt online plaats via zoom. Je kunt je voor deze bijeenkomsten via 

Flowsparks, de E-learning module, jezelf hiervoor inschrijven. Deze bijeenkomst duurt 1.5 uur en 

wordt gemiddeld 1 keer per maand aangeboden. 

 

De fysieke bijeenkomst worden georganiseerd op verschillende locaties in Nederland. Gemiddeld 

wordt er één fysieke bijeenkomst per maand gepland. Je kunt je voor deze bijeenkomsten via 

Flowsparks, de E-learning module, jezelf hiervoor inschrijven. 

 

Let op: tussen april en september worden er geen bijeenkomsten aangeboden, omdat er dan ook 

geen mogelijkheid is om stage te lopen. 

 

Stage 

Het is belangrijk dat je ervaring opdoet in de praktijk. De praktijkopdracht voor de basis jury opleiding 

is dan ook om verschillende juryfuncties tijdens wedstrijden in jouw discipline uit te voeren. Je bent 

zelf verantwoordelijk voor een geschikte stageplaats en een praktijkbegeleider. Jouw 

praktijkbegeleider (meestal de scheidsrechter van de betreffende wedstrijd) observeert jouw terwijl 

je de functies uitvoert. Afhankelijk van jouw ervaring laat je een functie direct beoordelen of oefen je 

eerst een aantal keer.  
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Tijdsinvestering 

Het eerste deel van de opleiding duurt gemiddeld 4 – 8 uur. Het tweede deel van de e-learning duurt 

ook gemiddeld 4 – 8 uur. De online bijeenkomst duurt 1.5 uur. De fysieke bijeenkomst duurt 

gemiddeld 2,5 uur. 

 

Voorwaarde voor deelname 

De minimum leeftijd voor deze opleiding is 16 jaar. 

 

Opleidingskosten 

De kosten voor de Basis Jury opleiding zijn te vinden op de website KNSB.nl/opleidingen/tarieven. 

 

Inschrijven  

Je kunt altijd starten met de basis jury opleiding. In de webshop van KNSB opleidingen kun je jezelf 

aanmelden. 

 

Na aanmelding ontvang je binnen 1 tot 3 werkdagen een mail om een wachtwoord aan te maken in 

Flowsparks. Flowsparks is het e-learning programma waar de opleiding in wordt aangeboden. Na 

ontvangst van deze e-mail kun je starten met de opleiding!  

 

Vragen & contact 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de KNSB afdeling Opleidingen. Via e-mail 

naar opleidingen@knsb.nl of via telefoonnummer 088-48 92 000. 

 

  

https://knsb.nl/opleidingen/praktische-informatie/prijzen-en-webshop/
https://opleidingenwebshop.knsb.nl/home/nl-nl/shop
mailto:opleidingen@knsb.nl
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Impressie E-learning 
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