FAQ ter voorbereiding van 1°Dan-graduatie


Wanneer kan ik examen doen voor het behalen van de 1°Dan-graad?
Er worden twee examens georganiseerd voor het behalen van de 1°Dan-graad. Een zaterdag in het
voorjaar en een zaterdag in het najaar.
De juiste data staan vermeld op de website www.jka-vlaanderen.be, onder ‘Graduatie/Dangraden/Algemeen’.

 Kan ik mij gewoon aanbieden om deel te nemen aan het examen op één van beide dagen?
Neen, je moet namelijk op tijd voorgedragen worden door je clubexaminator, en je moet voldoen aan
verschillende voorwaarden (zie JKA-Vlaanderen.be/Graduatie/Dan-graden/1 Dan’).


Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
De voorwaarden vind je terug op de website www.JKA-Vlaanderen.be onder ‘Graduatie/Dan-graden/1
Dan’



Hoe behaal ik een attest ‘Cursus voorbereiding Dan-examen’?
Jaarlijks wordt in het voorjaar een cursus ‘Voorbereiding Dan-examen’ georganiseerd.
De juiste datum staat vermeld op de website www.jka-vlaanderen.be, onder ‘Graduatie/Dangraden/Cursus voorbereiding Danexamen’.
Op deze cursus wordt heel wat informatie voorgesteld en is er op het einde een theoretisch examen.
Door te slagen voor dit theoretisch examen verkrijg je een attest. Let op: dit attest moet behaald
worden ten laatste 2 maanden voor het Dan-examen.
Je kan je op het theoretisch examen voorbereiden: de vragen en antwoorden kan je downloaden via
de website www.jka-vlaanderen.be, onder ‘Graduatie/Dan-graden/Cursus voorbereiding Danexamen’.



Waar kan ik stagepunten verzamelen?
Stagepunten kan je verzamelen door deel te nemen aan één van de officiële stages georganiseerd
door JKA Belgium.
Dit zijn de stage te Louvain-la-Neuve (paasweekend), de Internationale JKA Stage S. Miyazaki te Gent
(1ste weekend van juli) en de Stage te Brussel (periode van 11 november). De juiste data vind je in de
agenda op de website www.jka-vlaanderen.be.
Ter plaatse kan je vragen, afhankelijk van het aantal trainingen, een stempel (=trainingspunt) aan te
brengen op je trainingspuntenkaart.
De toekenning van het aantal punten per training is als volgt:
- 6 en meer trainingen : 3 punten
- 4 en 5 trainingen : 2 punten
- 2 en 3 trainingen : 1 punt



Waar kan ik provinciale punten verzamelen?
Provinciale punten kan je verzamelen door deel te nemen aan provinciale trainingen (in je eigen
provincie of in een provincie naar keuze) georganiseerd door JKA Belgium. De juiste data vind je in
de agenda op de website www.jka-vlaanderen.be.
Ter plaatse kan je vragen een stempel (=1 trainingspunt) aan te brengen op je trainingspuntenkaart.
Op sommige erkende Trainingsdagen of -weekends kunnen ook provinciale punten behaald worden.
Je vraagt dit best aan bij de organisator van die activiteit.



Waar kan ik nationale punten verzamelen?
Nationale punten kan je verzamelen door deel te nemen aan nationale trainingen georganiseerd door
JKA Belgium (eerste zaterdag en derde maandag van de maand behalve in juli en augustus).
De juiste data vind je in de agenda op de website www.jka-vlaanderen.be.
Ter plaatse kan je vragen een stempel (=1 trainingspunt) aan te brengen op je
trainingspuntenkaartje.



Wat ik moet ik aan het secretariaat ‘Dangrading JKA Belgium’ bezorgen als mijn examinator
mij heeft voorgedragen voor Dangraduatie?
Het secretariaat ‘Dangrading JKA Belgium’ (e-mail-adres dangrading@jka.be) zal u vragen om een
gegevensformulier in te vullen en terug te zenden. Indien je deze vraag ten laatste 3 maanden voor
het examen nog niet ontvangen heeft, dan kan je dit opvragen op hetzelfde e-mail-adres.



Tot wie kan ik mij wenden als ik nog vragen heb?
Bij je clubexaminator.



Hoe weet ik of ik toegelaten wordt tot het examen?
De gradencommissie JKA Belgium evalueert je gegevens en oordeelt of je voldoet aan alle
voorwaarden. Een tweetal weken voor het examen zal je schriftelijk meegedeeld worden of je
toegelaten wordt tot het examen.



Wat is de kostprijs voor mijn deelname aan het examen?
Bij je uitnodiging tot het examen wordt de kostprijs vermeld. De kostprijs voor het examen wordt
opgesplitst als volgt :
1. Deelnamegeld aan het examen,
2. Registratiekost aan JKA Japan voor internationaal diploma en opname in de lijst van JKA
Dangraden. Deze kost wordt terugbetaald indien men niet slaagt.



Wat indien mijn voordracht tot deelname aan het examen niet aanvaard wordt?
Bij de melding dat je niet aanvaard wordt tot deelname staat vermeld wat de reden hiervoor is. Van
zodra je voldoet aan alle voorwaarden kan je terug voorgedragen worden door uw clubexaminator;
maar dan wel voor een later examen.



Wat indien ik verhinderd ben om deel te nemen aan het examen?
Dan moet je terug voorgedragen worden door uw clubexaminator.



Wat indien ik niet slaag voor het examen?
Dan moet je terug voorgedragen worden door uw clubexaminator. De wachttijd bedraagt minimum 6
maanden.

