
 

Bevorderingsexamen  
juryleden niveau 3 en 4 

 
Het examen zal doorgaan op zondag 26 maart 2023 om 10u te Brussel (3e verdieping, kantoren 
Vlaamse Atletiekliga - Marathonlaan 119c, 1020 Brussel). 
 
Inschrijven kan tot en met zaterdag 4 maart 2023 via onderstaande links: 
Niveau 3: https://www.formdesk.com/V.A.L./inschrijving_jurylid_niveau3 
Niveau 4 : https://www.formdesk.com/V.A.L./inschrijving_jurylid_niveau4 

 

Voorwaarden 
Niveau 3 
Minstens 2 volledige jaren op regelmatige basis actief geweest zijn als jurylid Niveau 2. Op 
regelmatige basis actief zijn wordt hier gedefinieerd als 5 opdrachten per jaar, waarvan minstens 1 
bij een andere club. 
 

Niveau 4 
Minstens 2 volledige jaren op regelmatige basis actief geweest zijn als jurylid Niveau 3 + minimale 
kennis van het Frans en het Engels. Op regelmatige wijze actief wordt hier gedefinieerd als 
minstens 5 opdrachten per jaar waarvan 3 bij een andere club en 3 in een verantwoordelijke functie 
(deze voorwaarden zijn combineerbaar) 
 
Daar we uitzonderlijk vorig jaar nog een bevorderingsexamen hebben ingericht ten gevolge van 
Corona, maar toch de oorspronkelijke examenjaren willen behouden, zijn er juryleden Niveau 3 die 
niet kunnen voldoen aan de voorwaarden van minstens 2 volledige jaren actief geweest te zijn, 
namelijk de juryleden die in 2022 hun bevordering tot Niveau 3 behaald hebben. 
Juryleden in deze situatie kunnen een uitzondering vragen aan de VCJ.  
De voorwaarden waaraan onder andere moet voldaan zijn over 2 jaren, dienen in dit geval op 1 
jaar voldaan te zijn om toch voldoende ervaring te kunnen aantonen. Dit komt er op neer dat het 
jurylid onder andere 10 wedstrijden dient gejureerd te hebben op 1 jaar als Niveau 3 waarvan 
minstens 6 bij een andere club en 6 in een verantwoordelijke functie (deze voorwaarden zijn 
combineerbaar). 
Deze uitzondering dient aangevraagd te worden ten laatste zondag 5 maart 2023 bij An 
(anvh@atletiek.be). 
 

Bevorderingsexamen: 
Het jurylid heeft de keuze tussen het afleggen van: 

• het volledige examen om het volgende niveau te behalen. 
• één of twee van de volgende onderdelen een upgrade, een bevorderingsniveau, te behalen 

in lopen, werpen en/of springen.  
Kies je voor één of twee upgrades dan blijf je je basisniveau behouden.  
Bijvoorbeeld je bent niveau 3 en legt het examen af voor het onderdeel lopen, dan blijf je Niveau 3 
met een upgrade gelijk aan Niveau 4 voor het onderdeel lopen. 

 

Te kennen leerstof: 
Nederlandstalige WA reglementen (Website: Jury – nuttige informatie – reglementen)  
Engelstalige WA reglementen: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules 
Leg je een examen af voor één of twee upgrades, dan ontvang je na inschrijving een overzicht van 
de te kennen onderdelen. 



 

Voorwaarden om te slagen: 
Niveau 3 (of upgrade gelijk aan niveau 3 van een onderdeel) 
Minstens 65% behalen op het schriftelijke examen. Het jurylid Niveau 3 zal zijn praktische opleiding 
vervolmaken door binnen de 12 maanden na het afleggen van het schriftelijk examen op te treden 
tijdens minimaal 5 wedstrijden waarvan minimaal 3 bij een andere club en 3 in een 
verantwoordelijke functie (deze voorwaarden zijn combineerbaar). Hij zal hierbij gecoacht en 
beoordeeld worden door een ervaren stagementor niveau 3 of 4. De stagementor volgt de stages 
mee op, geeft advies tijdens de wedstrijd en feedback na de wedstrijd.  
 

Niveau 4 (of upgrade gelijk aan niveau 3 van een onderdeel) 
Minstens 75% behalen op het schriftelijke examen. Het jurylid zal daarna 1 jaar stage lopen die 
onmiddellijk start na het schriftelijke examen. Elk kandidaat jurylid zal binnen de 12 maanden na 
het afleggen van het schriftelijk examen minstens 5 maal, waarvan minimaal 3 bij een andere club 
en 3 in een verantwoordelijke functie (deze voorwaarden zijn combineerbaar), beoordeeld worden. 
Hij zal hierbij gecoacht en beoordeeld worden door een ervaren stagementor Niveau 4. De 
stagementor volgt de stages mee op, geeft advies tijdens de wedstrijd en feedback na de wedstrijd. 
De kandidaat die slaagt in de stage wordt toegelaten tot het mondelinge examen. De kandidaat die 
tijdens het mondelinge examen minstens 75% van de punten behaalt slaagt. 
 
 
!!! TIP !!! 
Hulpmiddelen ter voorbereiding van het examen: 

- E-learningmodules: 
o Testvragen (juist-fout vragen): 

https://www.atletiek.vlaanderen/competitie/jury/testvragen 
o Wedstrijdsituaties in beeld (filmpjes): 

https://www.atletiek.vlaanderen/competitie/jury/wedstrijdsituaties-in-beeld 
 

- Er zullen voorbereidingslessen georganiseerd worden ter voorbereiding van het examen.  
Deze lessen worden gegeven door Guido Van Roie telkens te Booischot. 
Voor meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten, neem hier een kijkje: 
https://www.atletiek.vlaanderen/competitie/jury/bijscholingen 
 


