
Profiel jury BCCN promotie- en kwalificatiewedstrijden 

 
Doel van de functie van BCCN jury 

 
-activiteiten: beoordelen van de prestatie van een combinatie op basis van het geldende BCCN-

wedstrijdreglement en de geldende Rules for Trials 
 

- kader: binnen het geldende BCCN-wedstrijdreglement en de geldende Rules for Trials, op 
onafhankelijke en onpartijdige wijze, met inachtneming van de maatschappelijke context 

(dierenwelzijn) 

 
- resultaat: het toekennen van promotiepunten aan een combinatie in de promotieklasse, het 

selecteren van de beste combinaties voor de Continental Sheepdog Championship in de 
kwalificatieklasse, het selecteren van de Nederlands Kampioen (promotie- en kwalificatieklasse) 

 

Resultaatgebieden 

Regievoering 

Regievoering in samenspraak met de course director en gericht op een efficiënt en effectief verloop 

van de wedstrijd.  
 

Communicatie 
Duidelijke en transparante communicatie, gericht op het vergroten van de acceptatiegraad van een 

besluit van de jury. 

 
Kwaliteit 

Het bijhouden van de ontwikkelingen en wijzigingen van de meest recente Rules for Trials en het 
toepassen van (specialistische) kennis. 

Bijhouden en toepassen van kennis en (maatschappelijke) ontwikkelingen welke niet direct voortvloeit 

uit het BCCN Wedstrijdreglement en de Rules for Trials, zoals op het gebied van dierenwelzijn. 

Bewaken van en sturen op de kwaliteit van het jureren. 

 

Beleid 

Leveren van inhoudelijke bijdragen aan vorming/ontwikkeling en formulering van gemeenschappelijk 

inhoudelijk beleid (ook op specifieke aandachtsgebieden). 

Leveren van bijdragen aan intern jury-debat. 

 

Intervisie (zelf-)reflectie, opleiding en coaching 

Leveren van een bijdrage aan het functioneren van collega-jury’s door middel van intervisie. 

Reflecteren op eigen en door anderen getoond gedrag (positief en negatief).  

Reflecteren op eigen en door anderen gemaakte afwegingen. 

Feedback kunnen geven en ontvangen. 

Bijdragen aan het verzorgen van opleiding, coaching en kennisoverdracht voor collega-juryleden. 

Zich verantwoordelijk voelen voor en investeren in de eigen professionele ontwikkeling op het gebied 

van jureren. 

 

Speelruimte 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: Verantwoordelijk voor het beoordelen van een prestatie 

van een combinatie. 

Kaders: onafhankelijke besluitvorming op basis van het BCCN Wedstrijdreglement, Rules for Trials en 

maatschappelijke verantwoordelijkheden, eventueel binnen beleidsafspraken omtrent jurering BCCN. 

 

 

 



 

Essentiële vaardigheden op het gebied van kennis, gedrag en vaardigheden 

Externe oriëntatie: In de sport is het van belang om snel een juiste situatie te kunnen analyseren en 

beoordelen. Een ruime ervaring in het actief en objectief bekijken van diverse wedstrijden is hiertoe 

noodzaak. Dit vraagt om een externe oriëntatie van een jury in de sport. 

Externe beeldvorming: de sport schapendrijven staat in de publieke belangstelling met name en onder 

andere op het gebied van dierenwelzijn. De individuele jury gaat hier gepast mee om, zodanig dat een 

jury (mede) gezien kan worden als handhaver van onder andere dierenwelzijn. 

Onpartijdigheid: tijdens een wedstrijd schapendrijven is er met betrekking tot de jury een 

onmiskenbare behoefte aan onpartijdig en onafhankelijk gezag waarbij hoge eisen worden gesteld 

aan integriteit, deskundigheid en snelheid; dit vraagt om een stevig bewustzijn van de eigen positie in 

de wedstrijd, inzicht in de wijze waarop de symboliek van het BCCN Wedstrijdreglement en de Rules 

for Trials verbeeld wordt in de rol van jury alsmede het vermogen om grenzen te bewaken en anderen 

daarop aan te spreken. 

Productie versus kwaliteit: onder (hoge) druk balans houden tussen het tempo van het nemen van de 

beslissingen en de kwaliteit van de beslissingen. Dit vraagt om een goede concentratie, snel kunnen 

analyseren van een situatie en (voor zichzelf) duidelijk kunnen motiveren van een beslissing. 

Collegiale intervisie: dit vraagt om aandacht voor eigen en andermans presteren en bereidheid om op 

basis van eigen en andermans waarnemingen verbetering na te streven. 

Omgevingsbewustzijn: heeft oog voor ontwikkelingen in de sport en de maatschappij specifiek op het 

gebied van dierenwelzijn, en vormt zich een eigen beeld binnen het kader van het BCCN 

Wedstrijdreglement en de Rules for Trials, heeft inzicht in de impact van zijn/haar eigen rol tijdens de 

wedstrijd en houdt daar rekening mee, laat zich niet beïnvloeden door verschillen en achtergronden 

van deelnemers/combinaties, alles met behoud van distantie. 

Analytisch vermogen: hanteert een logische en consequente gedachtegang die bij de totstandkoming 

van een besluit/beoordeling leidt tot een eenduidige en transparante motivering.  

Overredingskracht: geeft op heldere en eenduidige wijze inzicht in de structuur van de wedstrijd en 

het proces dat wordt gevolgd. Weet op deze manier aanvaarding te verkrijgen bij een deelnemer. 

Samenwerken: neemt initiatief en benut kansen om kennis te delen om de kwaliteit van de jurering te 

verbeteren.  

Essentiële vaardigheden:  

Handelt integer 

Toont besluitvaardig 

Doorgrondt en analyseert snel een situatie 

Voert regie tijdens een run 

Beschikt over mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

Beschikt over een kritische oordeelsvorming 

Houdt productiviteit en kwaliteit alsmede zorgvuldigheid en snelheid in balans 

Kennis en ervaring: voltooide BCCN jury-opleiding en aantoonbare ervaring op het gebied van de 

wedstrijdsport. 

 
Profiel BCCN jury, COWS, oktober 2016 

 

 

 

 

 


