Examenreglement
Budovereniging Asahi
Auteur: Bestuur
Datum: 23 februari 2013
Versie: 1.0

Pagina 1 van 4

Het examenreglement heeft ten doel te komen tot standaardisatie en harmonisatie binnen de
vereniging. Behandeld zullen worden; de wijze van examineren, de graduatie, de herexamens, de
inschrijving, De taak van de leraar, de examinator, uitsluiting van het examen, de te behalen slippen
en of banden, de taak van de examencommissie, de eisen en Wachttijden.
In principe vinden de examens plaats op de voor de examenkandidaat reguliere lesuur. De
examencommissie kan besluiten tot samenvoegen van diverse examenkandidaten wat tot gevolg kan
hebben dat kandidaten op een ander tijdstip dan wel een andere dag of beide kan worden ingedeeld.
1. De taak van de examencommissie
De taak van de examencommissie is de datum van het examen en de kosten hiervan vast te stellen in
overleg met het bestuur. Het verzorgen van de inschrijfformulieren en zorg dragen van de distributie
hiervan.
Tevens draagt de examencommissie zorg voor de verwerking van de ingeleverde formulieren.
Deze verwerking betekent;
 In ontvangst nemen van de examengelden en zorgen voor overdracht hiervan naar het
bestuur.
 Het verwerken van de formulieren en diploma's printen.
 Het sorteren van de examenformulieren en bijbehorende diploma's op examengroep.
 Tevens draagt de examencommissie zorg voor een correcte registratie bij de judobond.
 De examencommissie zorgt voor examinatoren.
2. De inschrijving
De inschrijving geschied door middel van een daarvoor bestemd formulier.
De kandidaat vult zijn gegevens volledig in en levert dit in bij zijn trainer.
3. De graduatie.
Bij witte, gele en oranje banden kennen wij het klassikale examensysteem.
Bij een klassikaal examensysteem dienen er altijd minimaal drie examinatoren aanwezig te zijn.
Vanaf groene band kennen wij het individuele examensysteem.
Bij het individuele examensysteem dienen er altijd minimaal twee examinatoren aanwezig te zijn per
examenkandidaat, waarvan één minimaal de 1e dan bezit.
Bij de eindbeoordeling van een kandidaat heeft de docent altijd de laatste stem.
Een docent heeft het recht tegen het advies van de examinatoren in te gaan, met goede argumenten,
anders dan de examinatoren te beslissen. Bruine band examens zullen centraal worden afgenomen
op een door de commissie afgesproken plaats en tijdstip. Dit zal in overleg gaan met de kandidaten
en de desbetreffende leraar. Hierbij zal de leraar en een examinator met minimaal 2e dan aanwezig
moeten zijn.
4. Herexamen;
Omdat er binnen de vereniging gekozen is voor het slippensysteem zal er alleen in zeer bijzondere
gevallen over kunnen gaan in een herexamen.
Bij de jeugd [onder 12 jaar] kan geen herexamen plaatsvinden, deze kandidaat slaagt altijd met een
slip. Bij het hebben van een bruine slip volgt altijd een 'volle' band.
Bij kandidaten ouder dan 12 jaar kan op de volgende onderdelen herexamen worden gedaan;
Ne-Waza
Tachi-Waza
Kata [vanaf groene band]
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De kandidaat kan op 1, 2 of een volledig herexamen doen. De tijd die tussen het examen en het
herexamen zit moet minimaal 3 maanden zitten, mits de kandidaat minimaal 80% van de lessen
aanwezig is.
Bij een volledig herexamen mag de kandidaat pas herexamen doen bij het volgende reguliere
examen. Voor een herexamen is geen inschrijfgeld verschuldigd. Het maximale aantal herexamens
voor een onderdeel bedraagt twee. Na deze herexamens vervalt het recht op herexamen en zal de
kandidaat wederom een examen moeten aanvragen met de daarbij behorende kosten.
5. Taak van de leraar.
De leraar draagt zorg voor het invullen van de vooradviezen op het examenformulier, tevens voor de
afdracht van deze formulieren bij de examencommissie.
De taak van de leraar is het leiden van het examen.
Daarbij moet in acht genomen worden dat de examens niet verder uitlopen dan 15 minuten per
lesuur.
De leraar kiest welk of welke onderdelen aan bod komen op een examen.
De beoordeling gebeurt in onderling overleg met de examinatoren, bij een onduidelijke beslissing
heeft de leraar de laatste stem.
6. De examinator
De examinator dient op de hoogte te zijn van de eisen die gesteld zijn aan de te behalen Kyu graad.
De examinator treedt op als intermediair van de examencommissie naar de kandidaten.
De examinator zal zich in dienst moeten stellen van de kandidaten.
De examinator dient zich representatief te gedragen en te kleden (wit pak, geen sieraden, geen
sokken en geen kledingstukken onder het pak (voor de dames een wit T shirt) e.d.
De vraagstelling mag niet specifiek zijn.
De vraagstelling mag niet overvragend zijn.
De vraagstelling moet vriendelijk en duidelijk zijn en ter dienste staan van de kandidaat.

7. Uitsluiting van een examen.
Die kandidaten die hun examenformulier later dan de opgegeven sluitingsdatum inleveren kunnen
uitgesloten worden van deelname aan het examen.
Die kandidaten die niet in het bestand voorkomen (lees: zich nog niet hebben opgegeven) kunnen
niet deelnemen aan het examen.
8. De te behalen slippen en of banden.
8a. Witte band
•
Witte band + gele slip
•
Witte band + oranje slip
•
Witte band + groene slip
•
Witte band + blauwe slip
•
Witte band + bruine slip
8b. Gele band
•
Gele band + oranje slip
•
Gele band + groene slip
•
Gele band + blauwe slip
•
Gele band + bruine slip
8c. Oranje band
Pagina 3 van 4

•
•
•

Oranje band + groene slip
Oranje band + blauwe slip
Oranje band + bruine slip

8d. Groene band
•
Groene band + blauwe slip
•
Groene band + bruine slip
8e. Blauwe band
•
Blauwe band+ bruine slip
8f. Bruine band
Een 'volle' band is altijd een eindrang. Het is daarom niet mogelijk een 'volle' band met slip toe te
kennen. De behaalde slip of band zal inclusief een bijbehorend diploma worden uitgereikt aan het
eind van het examen aan de kandidaat.
9. Wachttijden
Binnen onze vereniging kennen we geen minimum leeftijdsgrenzen. Er gelden voor het deelnemen
aan het examen voor gele, oranje en groene geen wachttijden. Voor het examen van de blauwe en
bruine band geldt een wachttijd van 1 jaar. Wanneer een kandidaat in het bezit is van een groene of
blauwe band met een slip dan vervalt de wachttijd. Daar waar de kandidaat bovengemiddeld een
examen aflegt kan dispensatie worden verleend aan de kandidaat m.b.t. wachttijden.
10. Algemene bepaling
In alle waarin het reglement niet voorziende bepalingen heeft voorzien zal de examencommissie in
samenspraak met het bestuur deze bepalingen opnemen en bespreken en zal hierin een standpunt
worden genomen.
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