CRITERIA JURYLEDEN
VOORAFGAANDE OPMERKINGEN
-

-

-

Bij installatie van het systeem behouden de bestaand personen de licentie, waarvoor ze op dat
ogenblik in aanmerking komen. Vanop dat moment kunnen ze de loopbaan weg verder volgen
zoals beschreven in dit documenten en de refereerde documenten.
De lijst van de bestaande licenties wordt gepubliceerd en ter kennis gesteld van de betrokken
personen. Indien niet akkoord over hun eigen licentie, kunnen ze hierover schriftelijk verzet
aantekenen bij BDSF AC, die hierover een definitieve beslissing zal nemen.
Na tijdelijke toekenning zal de jurylicentie pas definitief worden, na goedkeuring door de
algemene vergadering.
Overgangsmaatregel : Reeds actieve juryleden krijgen in hun dossier automatisch het minimale
aantal punten van de categorie toegekend, waartoe ze behoren.

CATEGORIËN VAN JURYLEDEN
De verschillende categorieën van juryleden worden beschreven in hiërarchische orde van de laagste tot
de hoogste categorieën.

JURYLID CATEGORIE C – entry level
Wanneer een kandidaat een aanvraag indient , komt hij automatisch in deze categorie terecht. Er zal
nagegaan worden of de kandidaat voor een toekomstige jurylicentie in aanmerking kan komen. Indien
positief gaat de kandidaat automatisch over naar de volgende categorie.

JURYLID CATEGORIE B – Stage
De categorie van de B-Stage Juryleden wordt beschouwd als de instapcategorie van alle juryleden en
moet de kandidaten toelaten de nodige vorming te ontvangen en ervaring op te doen. Zij worden dan
ook ingezet als stagiaires naast het bestaande jurypaneel bij nationale en regionale wedstijden en dit in
de alle categoriën uitgezonderd de A-klasse. Ze beoordelen de paren op zelfstandige basis, maar hun
resultaten worden niet in aanmerking genomen bij het opmaken van de uitslag. Deze C-juryleden
worden bij deze stages begeleid door een stagebegeleider, die telkens een verslag opmaakt, dat in het
dossier van het C-jurylid wordt bewaard. De stagebegeleider zal na iedere wedstrijd samen zitten met
de C-Juryleden om met hen de ervaringen te bespreken en hen verder te begeleiden.
Wedstrijden worden aangeduid door de federatie en BDSF AC in samenspraak met kandidaat jurylid en
wedstrijdorganisator.
Federatie (BDSF AC) duidt een stagebegeleider aan.
Er zijn geen vergoedingen voorzien voor kandidaat jurylid.

JURYLID CATEGORIE B + A Stage
In deze categorie mogen de juryleden de regionale wedstrijden jureren en de nationale wedstrijden op
uitzondering van de hoogste categorie. In de hoogste categorie worden ze ingezet als stagiaires naast
het bestaande jurypaneel waarbij hun resultaten niet in aanmerking worden genomen. Voor het stage
gedeelte worden ze begeleid door een stagebegeleider, die een verslag opmaakt en de ervaringen
bespreekt met de stagiair. De stage wedstrijden worden aangeduid door de federatie en BDSF AC in
samenspraak met de wedstrijdorganisator.
Federatie (BDSF AC) duidt een stagebegeleider aan.
Er zijn geen vergoedingen voorzien voor kandidaat jurylid.

JURYLID CATEGORIE A – nationaal
In deze categorie mag het jurylid volgende wedstrijden jureren :
-

Regionale wedstrijden
Nationale wedstrijden
Internationale niet-WDSF wedstrijden
Nationale niet-WDSF PD wedstrijden

JURYLID WDSF
-

Mag dezelfde categorieën jureren als categorie A
+ WDSF wedstrijden, mits in het bezit van een WDSF licentie

JURYLID WDSF PD
-

Zelfde categorieën als WDSF jurylid
+ WDSF PD wedstrijden, mits in het bezit van een WDSF PD licentie

NATIONALE CHAIRMAN (WEDSTRIJDAFGEVAARDIGDE)
-

-

De chairman moet voldoen aan de gedefinieerde criteria voor Nationaal Chairman
De chairman controleert het verloop van de wedstrijd ten opzichte van de opgelichte regels
zoals beschreven in het BDSF wedstrijdreglement, het wedstrijd draaiboek en alle documenten
die het goede verloop van de wedstrijd beschrijven, inclusief de gedragscodes voor de atleten
en de officials.
De chairman grijpt in waar nodig om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
Van iedere wedstrijd zal hij een verslag maken gebaseerd op het evaluatieformulier, aangevuld
met zijn eigen observaties, gemelde opmerkingen en mogelijke incidenten.

WDSF CHAIRMAN
-

De WDSF chairman moet voldoen aan de gedefinieerde criteria voor WDSF Chairman
Voor de licentie van WDSF chairman moet de kandidaat voldoen aan de door WDSF opgelegde
voorwaarden.
Aanvragen dienen steeds gedaan en goedgekeurd door de nationale federatie.

STAGEBEGELEIDER
Komen als stagebegeleider in aanmerking : juryleden met minimaal een WDSF licentie.
Stagebegeleiders worden door BSDF AC aangeduid en mogen geen nationale of internationale straf
hebben opgelopen de laatste 5 jaar.

TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot een jurycategorie toegelaten te worden moet een jurylid of kandidaat jurylid minimum aan de
volgende voorwaarden voldoen :
-

-

Lid zijn van de Belgische Danssport Federatie BDSF of één van zijn erkende vleugels (Dansliga
vzw voor Vlaanderen)
Zijn licentie voldaan te hebben voor het lopende sportjaar
In het bezit zijn van een licentie van de lagere categorie, behalve voor de laagste categoriën. Dit
wil zeggen dat de carrière van een jurylid op de volgende manieren kan uitgetekend worden :
o C – B Stage – B + A Stage – A – WDSF – WDSF PD
o NATIONALE CHAIRMAN
o C – B Stage – B + A Stage – A –WDSF – WDSF CHAIRMAN
o C – B Stage – B + A Stage – A – WDSF – WDSF PD – WDSF PD CHAIRMAN
Voldoende punten behaald hebben om tot categorie toegelaten te worden. Details in verband
met de puntenverdeling kunnen gevonden worden in de bijgevoegde tabel Punten kunnen
worden o.a. toegekend worden door :
o De actieve dansloopbaan als danser, afhankelijke van de behaalde resultaten in
bepaalde categorïeën
o De gevolgende scholingen in standard en Latin
o De opgedane ervaring als actief jurylid.
o Gevolgde bijscholingen in standard/latin en andere bijscholingen die in verband staan
met het wedstrijdddansen.
o Bewezen kennis van
 de WDSF techniek boeken in Standard (Engelse wals , tango, weense wals,
sowfox, quickstep) en Latin (Samba, chacha, rumba, paso doble , jive)
 de WDSF jury criteria Techniek (TE) , Muzikaliteit (MM), Partnering (PS) en
Choreagrafie/Presentatie(CP)
 de “WDSF Code of conduct”, die steeds van toepassing is op nationale en
internationale wedstrijden.
 de Nationale regels beschreven in het BDSF wedstrijdregelement
 de WDSF regels beschreven in de WDSF Rules and regulations
 de WDSF dressing rules, die ook worden toegepast in nationale wedstrijden
 de WDSF anti-doping rules
 gesproken basiskennis engels



Scruteniering

BIJKOMENDE LICENTIES :
FORMATIEDANSEN
Om een formatiedansen te mogen jureren, moet de kandidaat minstens om de twee jaar een bijscholing
volgen georganiseerd door een BDSF erkende organisatie.

FREESTYLE LATIN EN STANDARD
Om Freestyle wedstrijden te mogen jureren, moet de kandidaat minstens om de twee jaar een
bijscholing volgen, georganiseerd door een BDSF erkende organisatie.

ROLSTOELDANSEN
Om Rolstoelwedstrijden binnen het eigen BDSF circuit, te mogen jureren, moet de kandidaat minstens
om de twee jaar een bijscholing volgen, georganiseerd door een BDSF erkende organisatie.

PROCEDURE
-

-

-

-

-

Kandidaat juryleden en juryleden die een verhoging van categorie wensen, dienen hun
kandidatuur steeds schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van de federatie op het mail
adres : office@bdsf.be met copie aan ac@bdsf.be . De kandidatuur dient steeds vergezeld te
zijn van :
o Een uitgebreid CV van de kandidaten
o De nodige bewijsstukken en diploma’s die BDSF AC zal toelaten een correctie evaluatie
te maken en het juiste puntentotaal te maken.
o De gedetailleerde berekening zal ter beschikking staan van de kandidaat. Indien voor
een bepaald criteria geen bewijsstukken kunnen worden aangeleverd, zal de kandidaat
hiervoor geen punten toegekend krijgen.
De BDSF verbindt er zich toe binnen een termijn van één maand te antwoorden op de
kandidatuur stelling en het vervolg van de procedure in dit antwoord te specifiëren. Ook de
termijnen zullen hierin worden aangeduid.
Indien de kandidaat niet akkoord gaat met de door BDSF AC uitgevoerde berekening, kan hij/zij
hierover verzet aantekenen bij BDSF AC binnen de maand na ontvangst van zijn antwoord. Deze
zal dan een onafhankelijk bureau van 3 experten aanduiden binnen BDSF AC om over dit verzet
te oordelen. Indien er nog steeds geen vergelijk is, zal de kandidaat een dossier kunnen indienen
bij de disciplinaire commissie voor verder behandeling volgens de daarvoor geldende regels.
De kandidaten worden door BDSF AC uitgenodigd voor een interview, waarbij ze hun dossier
kunnen verdedigen. Er wordt een verslag opgemaakt van dit interview en toegevoegd aan het
dossier van de kandidaat.
BDSF verbindt er zich toe via zijn academie BDSF AC of in een samenwerkingsverband met een
andere organisatie op geregelde tijdsstippen en dit minstens eenmaal per jaar, seminaries en
bijbehorende testen te organiseren, waarbij de kandidaat juryleden en wedstrijddansers hun te

bewijzen kennis in verband met de verschillende beschreven voorwaarden kunnen aantonen.
De resultaten van deze metingen worden dan in de portfolio van de betrokken kandidaat
opgenomen en kunnen later gebruikt worden om aan het gewenste aantal punten te komen
voor hun kandidatuurstelling als jurylid.

Overzicht van de verschillende criteria en toekenning van de punten
Training/Education
Enkel erkende opleidingen worden in aanmerking genomen. Indien een de kandidaat een
opleiding wil laten erkennen kan dit gebeuren door een schriftelijke aanvraag te richten aan
BDSF AC. Deze zal een onderzoek doen en een aanbeveling geven aan de Raad van Bestuur,
die de definitieve beslissing zal nemen. Tegelijkertijd zal er ook een waarde gegeven worden
aan de opleiding, die zal meegenomen worden in het dossier van de kandidaat.
Erkende opleiding :
 Dansliga - assistent dansleraar :
 Waarde Standard : 5 punten
 Waarde Latin : 5 punten
 Dansliga – Trainer A – Latin :
 Waarde Latin: 10 punten
 Dansliga – Trainer A – Standard :
 Waarde Standard : 10 punten
 BULDO – Bachelor Standard :
 Waarde Standard : 5 punten
 BULDO – Bachelor Latin:
 Waarde Latin: 5 punten
 BULDO – Master Standard :
 Waarde Standard : 10 punten
 BULDO – Master Latin:
 Waarde Latin: 10 punten

DANCE CAREER
Met deze parameter wordt de actieve dansloopbaan van de kandidaat gemeten. Iedere
kandidaat start van 0 punten/discipline en krijgt voor de discipline extra punten tot het
maximum voor :
o Per jaar actieve loopbaan : 1 punt met een maximum van 5 punten
o 5 jaar actief in de hoogste klasse : 8 punten
o Belgisch kampioen in de discipline : 10 punten
o Top vijftig op de WDSF ranking list gedurende meer dan 1 jaar: 10 punten
o Finalist wereldkampioenschap/Europees kampioenschap : 15 punten
Het is steeds aan de kandidaat om de bewijsstukken voor zijn loopbaan aan te leveren.

Shadow Judging
Hierin wordt het aantal wedstrijden bepaald dat de kandidaat als stagiair jurylid moeten juryleden voor
een bepaalde categorie.

Judging Experience
Hier wordt de ervaring van het kandidaat jurylid gemeten in het domein van het jureren. Per
gejureerde wedstrijd , kan de kan de kandidaat de volgende punten in rekening nemen tot
aan het maximum van de gedefinieerde punten :
o Regionale wedstrijd : 1 punt
o Nationale wedstrijd : 2 punten
o Nationale wedstrijd in het buitenland : 3 punten
o Internationale niet-WDSF wedstrijd in het buitenland of kampioenschap: 4 punten
o WDSF wedstrijd : 5 punten

Permanent Further TRAINING
De permanente bijscholing van de kandidaten wordt hier gemeten in de domeinen van het
jureren. Het is steeds aan de kandidaat om de gevolgde bijscholingen aan te tonen en te
melden aan BDSF AC voor toevoeging aan het dossier. Alleen de bijscholingen van de laatste
2 jaar op datum van de aanvraag komen hiervoor in aanmerking. Per gevolgde bijscholing
worden 3 punten toegekend.

WDSF Technique Books
Daar sinds vorig jaar WDSF gebruikt maakt van de gegevens zoals beschreven in de WDSF techniek
boeken en dit ook overgenomen is door de BDSF, is het voor juryleden belangrijk dat ze de nodige
kennis hierover bezitten. Deze kennis moet door de kandidaat bewezen worden en dit kan door deel te
nemen aan examens, hiervoor georganiseerd door BDSF AC.
BDSF zal op geregelde tijdsstippen en minstens eenmaal per jaar testen organiseren voor de kandidaten.
De examens zijn open voor kandidaat juryleden en alle leden van BDSF, die een dossiers willen openen
bij BDSF AC.
Een examen kan meerdere keren afgelegd worden onafhankelijk van het al dan niet slagen van de
kandidaat en dit om de kandidaat toe te laten zijn eigen puntentotaal te verhogen.
De kandidaat moet slecht éénmaal een geslaagd examen afleggen. Dit blijft in zijn dossier behouden.
De ondervraging van de kandidaten zal rekening houden met de verschillende niveaus zoals voorzien in
de techniekboeken en tijdens de ondervraging naar een hoger niveau om tot een eerlijke
puntenquotering te komen.
De ondervraging en beoordeling zal gebeuren door een panel van 3 experten, dat aan de volgende
ethische voorwaarden moet voldoen :

-

Een expert mag niet betrokken zijn bij de voorbereiding van de kandidaat voor het examen.
Er mag geen link zijn met de kandidaat zoals beschreven in de Code Of Conduct van WDSF voor
juryleden.
De ondervraging gebeurt in het Engels.

WDSF Judging Criteria
De kandidaat zal een afzonderlijke test moeten afleggen voor de vier jurycriteria. De ondervraging zal
gebeuren door een panel van experten zoals beschreven voor de WDSF techniek boeken.

OTHER CRITERIA
ORAL JUDGING TEST
Aan de kandidaat zal een een recente video getoond worden in Standaard en Latin. De kandidaat zal 1
uur de tijd krijgen om de video te bestuderen en zo een beeld te vormen over de jurering van het paar.
De kandidaat zal dan voor een panel van experten zijn mening verklaren en verdedigen.
WDSF CODE OF CONDUCT
De kandidaat zal een afzonderlijke test moeten afleggen over dit onderwerp. De ondervraging zal
gebeuren door een panel van experten zoals beschreven voor de WDSF techniek boeken.
National Rules/Regul.
De kandidaat zal een afzonderlijke test moeten afleggen over dit onderwerp. De ondervraging zal
gebeuren door een panel van experten zoals beschreven voor de WDSF techniek boeken.
WDSF Rules/Reg.
De kandidaat zal een afzonderlijke test moeten afleggen over dit onderwerp. De ondervraging zal
gebeuren door een panel van experten zoals beschreven voor de WDSF techniek boeken.
WDSF Dressing Rules
De kandidaat zal een afzonderlijke test moeten afleggen over dit onderwerp. De ondervraging zal
gebeuren door een panel van experten zoals beschreven voor de WDSF techniek boeken.
WDSF Requirements
Indien WDSF extra criteria oplegt voor de voorgeschreven functie, dient de kandidaat hieraan steeds te
voldoen.
Common English
De kandidaat zal een afzonderlijke test moeten afleggen over dit onderwerp. De ondervraging zal
gebeuren door een panel van experten zoals beschreven voor de WDSF techniek boeken.

WDSF Anti Doping Rules
De kandidaat zal een afzonderlijke test moeten afleggen over dit onderwerp. De ondervraging zal
gebeuren door een panel van experten zoals beschreven voor de WDSF techniek boeken.
Scruteniering
De kandidaat zal een afzonderlijke test moeten afleggen over dit onderwerp. De ondervraging zal
gebeuren door een panel van experten zoals beschreven voor de WDSF techniek boeken.

BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE CRITERIA TABEL
-

-

-

Kolom 1 bevat steeds het juryniveau.
Kolom 2 bevat het percentage dat moet gehaald worden voor dit niveau
Kolom 3 bevat het aantal punten dat moet gehaald worden om te slagen voor dat niveau en is
het resultaat van de berekening van het percentage.
Kolom 4 is de som van de punten voor de lijn en krijgt dan ook de volgende betekenis :
o Lijn 1 : Niet van toepassing
o Lijn 2 : Maximaal aantal punten dat een kandidaat kan behalen op dit niveau
o Lijn 3 : Minimaal aantal punten te behalen op dit niveau om te slagen
o Lijn 4 : Aantal behaalde punten door de kandidaat. Om te slagen moet dit dus minstens
het aantal punten geven uit lijn 3.
Ieder juryniveau bevat 4 lijnen :
o Lijn 1 : duid de criteria aan die in aanmerking komen voor het aangeduide niveau
o Lijn 2 : bevat het max. aantal punten dat in rekening wordt genomen voor dit niveau
o Lijn 3 : bevat het minimale aantal punten dat een kandidaat moet halen om voor dat
criteria te slagen op het aangeduide niveau
o Lijn 4 : bevat het aantal behaalde punten voor een criteria.
Laatste lijn bevat het maximaal aantal punten dat vasthangt aan een criteria en is ook het aantal
punten dat te verdienen is tijdens een test.

Verplichte bijscholing voor juryleden
-

-

-

deze regels gelden voor alle jurylicentie niveaus erkend door BDSF gaande van regionale
juryleden tot WDSF PD juryleden, alsook voor alle andere officials betrokken bij de BDSF
wedstrijden.
de bijscholing moeten worden gevolgd in het jaar voorafgaand aan de geldigheid van de licentie.
(Vb. Voor de licentie van 2017, gelden de bijscholing 2016)
de bijscholing wordt als geldig beschouwd als aan één van onderstaande voorwaarden in de lijst
wordt voldaan:
o deelgenomen aan minimum twee door BDSF AC georganiseerde workshops
o deelgenomen aan minimum één door WDSF georganiseerde vorming (congres of
andere) en één door BDSF AC georganiseerde workshops
o deelgenomen aan minimum één door WDSF georganiseerde vorming (congres of
andere) en een vorming gegeven in het kader van de door BDSF AC georganiseerde
workshops.
indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de status van de licentie van het jurylid op
inactief worden geplaatst. In uitzonderlijke omstandigheden kan de jurycommissie van BDSF AC
een uitzondering voorstellen aan de Raad van Bestuur van BDSF die hierover dan zal beslissen.
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