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Juryopstelling maken - MijnKNWU 

Als jurylid kun je bij voorbaat aangeven op welke data je wel/niet beschikbaar bent om opgesteld te 
worden als jurylid bij evenementen. In dit document wordt uitgelegd hoe je jouw beschikbaarheid en 
voorkeuren door kan geven. Daarna is er een handleiding voor het maken van juryopstellingen. 

Beschikbaarheid opgeven 
Klik in het linkermenu op ‘mijn account’. Er opent zich een nieuw scherm waarin een nieuw menu wordt 
geopend aan de linkerkant, kies hiervoor voor ‘beschikbaarheid’.  
In het scherm dat opent wordt een kalender weergegeven. Wanneer je klikt op de datum / reeks aan data 
waarop je wilt aangeven niet te kunnen, opent zich een nieuw blokje, waarin je eventueel nog een reden 
kunt geven. Klik op ‘opslaan’, vervolgens is in het systeem zichtbaar dat je op deze data niet beschikbaar 
bent.  

Onder de kalender is wordt een overzicht van vrije dagen weergegeven. Hierin staan alle data waarop jij 
hebt aangegeven niet beschikbaar te zijn.  

Daaronder staat het overzicht jureringen.  

Voorkeuren doorgeven 
Scrol verder naar onderen in het scherm bij beschikbaarheid om je individuele voorkeuren op te geven.  

Bij het ‘maximum aantal evenementen beschikbaar’ kun je, indien gewenst, een maximum aantal 
evenementen doorgeven waarvoor je per kalenderjaar ingezet wilt worden. Dit is geen absoluut 
maximum, je kunt altijd meer uitgenodigd worden en vervolgens zelf alsnog beslissen of je de uitnodiging 
al dan niet accepteert.  

Ook kun je hier opgeven of je opeenvolgende dagen inzetbaar wilt zijn ja of nee. Deze instelling is 
standaard ingesteld op ‘nee’. 

Juryopstelling maken 
Voor Jurycoördinatoren en consuls  
Let op: Voor sommige functies geldt dat deze ook beschikbaar zijn voor organisatoren. Deze functies zijn 
weergegeven in het oranje. 

- Stap 1: Navigeren naar de jury opstelling 
- Stap 2: Rollen binnen de jury opstelling  
- Stap 3: Personen toewijzen aan rollen  
- Stap 4: De (werk)status van de juryopstelling  
- Stap 5: De juryopstelling versturen  
- Extra: Aantal wedstrijden waarvoor een jurylid opgesteld staat binnen het evenement beheren. 

 

Stap 1: Navigeren naar de juryopstelling 
Voor het maken van de juryopstelling bij een evenement, moet je het evenement eerst openen in de 
MijnKNWU omgeving.  
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Ga hiervoor in het linkermenu naar de kalender, en kies het betreffende evenement (zoek deze eventueel 
d.m.v. het loepje rechtsbovenin, of scrol door de evenementen naar het betreffende evenement). 

Er opent zich een nieuw scherm, waarin nieuwe kopjes weergegeven staan. Eén van deze kopjes is 
genaamd ‘jury samenstelling’, wanneer je hier op klikt kom je in de juiste omgeving om de 
jurysamenstelling te maken. 

Stap 2: Rollen binnen de juryopstelling 
Vanuit het sjabloon dat gekozen wordt voor het evenement (zie hiervoor ook de handleiding ‘evenement 
aanmaken en beheren’), worden de rollen die benodigd zijn binnen de jury in het systeem geladen. Er 
zullen dus altijd al rollen weergegeven worden wanneer je jurysamenstelling wilt  gaan maken. 

Binnen de rollen zijn er 3 verschillende ‘soorten’ rollen mogelijk, allen weergegeven in verschillende 
kleuren (zie hiervoor ook de legenda onderaan de pagina):   

- Blauw: UCI juryleden  
- Oranje: KNWU juryleden (Juryleden met een KNWU jury licentie) 
- Grijs: Facultatieve juryleden 

Facultatieve juryleden:  
Facultatieve juryleden zijn juryleden die geen KNWU jurylid licentie hebben, maar wel lid zijn van de 
organiserende club van het evenement. Deze juryleden kunnen zowel door de organisator, als door de 
jurycoördinator en de consul opgesteld worden. Volg voor het toevoegen van deze juryleden de 
handleiding zoals die ook geldt voor de andere juryrollen.  
Let op: De personen die hiervoor opgesteld worden dienen dus wel lid te zijn van de organiserende club! 

Wil je meer juryleden toevoegen aan de lijst die reeds weergegeven wordt, dan kun je dit doen door op de 
blauwe knop ‘toevoegen’ te klikken rechts onderaan de pagina. Er opent zich een scherm waarin gekozen 
kan worden uit verschillende juryrollen. Kies de gewenste juryrol uit en klik op ‘opslaan’ om de rol toe te 
voegen aan de lijst. 

Stap 3: Personen toewijzen aan juryrollen 
Op ieder gewenst moment kun je een persoon toewijzen aan een, in de lijst opgenomen, juryrol. Klik 
hiervoor op de blauwe knop met het potloodje en ‘wijzigen’ onder de kolom personen. Er opent zich een 
scherm.  
Let op: Het laden van de beschikbare personen duurt langer dan je mogelijk gewend bent! Heb dus even 
geduld, de beschikbare personen worden vanzelf weergegeven. 

In het scherm waar gekozen kan worden uit de personen voor juryrollen, worden de personen 
weergegeven gesorteerd op reisafstand vanaf het betreffende evenement. Bovenaan in de lijst staan dus de 
personen die het dichtst bij het evenement wonen.  
N.B. Er staat een wens geregistreerd waarbij de consuls kunnen gaan sorteren op districtsjuryleden. 

Wanneer een jurylid heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn, dan staat dit achter de naam van die 
betreffende persoon weergegeven in de keuzelijst. Andere meldingen die hier weergegeven kunnen 
worden zijn onder andere dat een jurylid niet beschikbaar is voor opeenvolgende dagen of dat het jurylid 
reeds voor meer dan het gewenste aantal evenementen is ingezet in het huidige kalenderjaar. Ondanks 
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één van deze meldingen is het wel mogelijk om het betreffende jurylid alsnog uit te nodigen, al zal de kans 
van accepteren door het jurylid (waarschijnlijk) klein zijn. 

Wanneer je het juiste jurylid hebt gevonden, klik je rechtsonderin op ‘opslaan’. Vervolgens wordt de naam 
van het zojuist gekozen jurylid achter de gekozen juryrol weergegeven in het overzicht. In dit overzicht 
worden tevens automatisch de woonplaats van het gekozen jurylid, en de reisafstand tot aan het 
evenement weergegeven.  

Stap 4: De (werk)status van de juryopstelling 
Wanneer je juryrollen en personen toevoegt aan de juryopstelling, is dit nog niet direct openbaar/ 
zichtbaar voor de betreffende personen.  
In het overzicht is te zien dat, achter de juryrol en de persoon die daaraan gekoppeld is, de status wordt 
weergegeven. Er zijn verschillende status mogelijk: 

- Concept: Dit is de (be)werkmodus. De betreffende juryrol en gekoppelde persoon zijn alleen 
zichtbaar voor de jurycoördinator en/of consul. De betreffende persoon heeft nog geen bericht 
gehad, en kan ook niks zien in zijn/haar mijnKNWU account. Alle wijzigingen die gedaan worden 
zijn ook niet zichtbaar voor anderen.  

- Uitgenodigd: De betreffende persoon heeft een uitnodigingsmail gehad voor dit evenement. Deze 
persoon kan de uitnodiging nu accepteren dan wel afwijzen.  

- Goedgekeurd: Je hebt de betreffende persoon eerder uitgenodigd en deze persoon heeft de 
uitnodiging geaccepteerd. Vanaf nu is de status van deze persoon veranderd in ‘goedgekeurd’.  

- Afgewezen: Je hebt de betreffende persoon eerder uitgenodigd en deze persoon heeft de 
uitnodiging niet geaccepteerd. Vanaf nu is de status van deze persoon veranderd in ‘afgewezen’. 

Heb je genoeg gepuzzeld en wil je daadwerkelijk personen gaan uitnodigen voor het evenement, dan kun je 
rechts onderin op de oranje knop ‘indienen’ klikken. Alle personen die de status ‘concept’ hebben, zullen 
nu een uitnodigingsmail ontvangen. Alle personen die reeds op uitgenodigd/goedgekeurd/afgewezen 
staan zullen niet opnieuw een mail ontvangen. 

Stap 5: De juryopstelling versturen 
Hebben alle uitgenodigde personen de uitnodiging geaccepteerd en is je juryopstelling compleet? Dan 
zullen de status van alle personen op ‘goedgekeurd’, afgewezen’ en/of ‘uitgenodigd’ staan (geen ‘concept’ 
meer). In dat geval zal de knop ‘indienen’ veranderen naar ‘versturen’. 

Ben je tevreden en wil je de juryopstelling inderdaad versturen, klik dan op de knop ‘versturen’.  
Er opent zich een scherm waarin exact wordt weergegeven wat er gedaan zal worden indien je inderdaad 
op versturen klikt; er wordt een mail verzonden naar alle weergegeven personen, met de juiste informatie 
over het evenement. Klik opnieuw op ‘versturen’ als je de weergegeven actie wilt laten uitvoeren. 

Het aantal wedstrijden waarvoor een jurylid opgesteld staat binnen een evenement beheren 
Het is mogelijk om een jurylid maar voor een gedeelte van het totale aantal wedstrijden binnen een 
evenement op te stellen.  
In het overzicht van de juryopstelling staat achter ieder jurylid in de kolom ‘opgesteld voor’ weergegeven 
voor hoeveel wedstrijden binnen het betreffende evenement het jurylid is opgesteld.  
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Bij het toevoegen van een jurylid zoals in de handleiding hierboven gedaan, wordt het jurylid in eerste 
instantie automatisch opgesteld voor alle wedstrijden binnen het evenement. Wil je het jurylid verwijderen 
uit de opstelling van een wedstrijd, klik dan binnen het evenement op de betreffende wedstrijd. 

Ook hier opent zich een scherm waar gekozen kan worden uit het kopje ‘jury opstelling’. Klik hierop, en een 
overzicht van de jurysamenstelling voor deze wedstrijd opent zich. Zoek het jurylid in het overzicht en klik 
achter zijn/haar naam op ‘verwijderen’. Het jurylid wordt nu verwijderd uit de opstelling voor deze 
wedstrijd maar blijft staan voor alle andere wedstrijden binnen dit evenement.  

Keer je terug naar het evenement, en daarbij naar het kopje juryopstelling, dan zul je zien dat het aantal 
wedstrijden waarvoor het jurylid is opgesteld in de kolom ‘opgesteld voor’ één verminderd is. 
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