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HET EXAMENREGLEMENT VOOR DE KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN 
 
 
KADERREGLEMENT  
 
Artikel 1 
1. Dit reglement regelt de kaders waarbinnen de toetsing en beoordeling van examens binnen de 

Nederlandse kynologische opleidingen moet plaats vinden  
2. Dit reglement is gebaseerd op de door het bestuur goedgekeurde c.q. goed te keuren Eindtermen 

per onderdeel van de kynologische opleidingen. 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 2 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a) Raad van Beheer: de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland; 
b) Bestuur: het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland; 
c) Directie: De directie van het bureau van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 

Nederland; 
d) Bureau: Het kantoor van de Raad van Beheer; 
e) Tarievenbesluit: het in artikel IX.3 van het Kynologisch Reglement bedoelde besluit, waarbij de 

tarieven worden vastgesteld van de door of vanwege de Raad van Beheer te verrichten handelingen 
en te verlenen diensten; 

f) Examinator: degene die belast is met het afnemen van een examen; 
g) Kandidaat: degene die zich schriftelijk bij de Raad van Beheer heeft gemeld met het verzoek om 

voor een betreffend kynologisch onderdeel examen te mogen doen. 
 
Artikel 3 
Ieder die zich op grond van dit reglement voor een examen aanmeldt, aanvaardt door die aanmelding 
de rechtsmacht van de Raad van Beheer, de werking van dit reglement, de bijbehorende 
Uitvoeringsregels en het Kynologisch Reglement. 
 
Artikel 4 
1. Nadere regels met betrekking tot de voorbereiding, de gang van zaken tijdens het examen, 

informatie over de procedures, de samenstelling van examencommissies, de besluitvorming, 
tijdplanning en administratieve verwerkingen, worden vastgelegd in de aan dit Examenreglement 
gekoppelde Uitvoeringsregels. 

2. De onder lid 1 genoemde Uitvoeringsregels verkrijgen hun grondslag in artikel 24 van de Statuten 
en artikel 32 van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Raad van Beheer en worden 
vastgesteld en gewijzigd door het bestuur. 

3. Het bestuur stelt Uitvoeringsregels vast voor alle bestaande en nog te ontwikkelen kynologische 
opleidingen.  

 
Artikel 5 
1. Het bestuur kan periodiek een bijeenkomst voor examinatoren en docenten organiseren teneinde 

over de doelmatigheid van opleidingen en examens van gedachten te wisselen. 
2. Het bestuur kan docenten en examinatoren laten scholen en certificeren. De wijze waarop dat 

geschiedt, wordt vastgelegd in de bij dit Examenreglement behorende Uitvoeringsregels. 
 
Artikel 6 
De benoeming van examinatoren, examencommissies of toetsingscommissies voor de examens wordt 
geregeld in de bij dit Examenreglement behorende Uitvoeringsregels. 
 
Artikel 7 
Besluitvorming naar aanleiding van het examen geschiedt door het bestuur of de door haar gemachtigde 
portefeuillehouder. Tegen het besluit staat beroep open zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement. 
 
Artikel 8 
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1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen aan enige onregelmatigheid 
schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de voorzitter van de examencommissie, dan wel de 
gedelegeerde vanuit het bestuur maatregelen nemen. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid 
ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:  
a. het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meer delen van het examen; 
b. het ongeldig verklaren van een of meer delen van het examen; 

3. De kandidaat kan tegen een beslissing zoals genoemd in lid 2 in bezwaar en beroep. Hoofdstuk 
VII van het Kynologisch Reglement is hierop van toepassing. 

 
Artikel 9 
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens 
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht 
geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot 
bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking 
voortvloeit. 
 
Artikel 10 
1. Dit Reglement kan worden aangehaald als “Examenreglement Kynologische Opleidingen”. 
2. Dit reglement treedt in werking per 1 augustus 2017. 
 
 
Aldus besloten door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland op 24 juni 2017. 
 
 
De voorzitter,       De Secretaris, 
J. Alberts       M. Valk 


