
Raad van Beheer optimaliseert 
kynologische opleidingen
De Raad van Beheer biedt een aantal kynologische opleidingen aan, variërend van de 
Basiscursus Fokken en houden van Honden tot de opleiding tot exterieurkeurmees-
ter. Op dit moment optimaliseren we de opleidingen, om ze nóg beter aan te laten 
sluiten op de actuele kwaliteitseisen en wetenschappelijke inzichten. In dit artikel de 
stand van zaken. 

De Raad van Beheer werkt hard aan deskundigheidsbevordering. Deze toehoorders volgen een sessie van onze Kennis Tour Exclusief. 
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Basiscursus Fokken en houden van Honden en 
Voortgezette Kynologische Kennis
Het opleidingstraject van de Raad van Beheer begint met de 
Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH), gevolgd 
door de opleiding Voortgezette Kynologische Kennis (VKK). 
Beide cursussen worden momenteel herzien.
De Basiscursus Fokken en houden van Honden biedt 
basisinformatie voor iedereen die meer van honden wil 
weten. Hij vormt een goede basis voor vervolgopleidingen 
binnen de kynologie, zoals de opleiding tot keurmeester of 
kynologisch instructeur. De cursus is modulair opgbouwd 
en bestaat uit de modules Erfelijkheidsleer (basis), Voort-
planting, Gezondheid rond het nest, Wetten en regels, 
Gedragsleer en Voeding en verzorging. Je kunt per module 
examen doen. 
De vervolgopleiding Voortgezette Kynologische Kennis 
(VKK) gaat verder waar de BFH is geëindigd en zorgt 
voor meer verdieping. Dat betekent dat je kennismaakt 
met Anatomie en Basis Bewegingsleer, Fysiologie, Ras-
senherkenning en Terminologie, Kennis van Showregle-
menten, Embryologie en Histiologie en Erfelijkheidsleer 
(gevorderden).

Herziening
Op dit moment worden beide opleidingen herzien. Ze 
worden aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten en zullen beter aansluiten op de dagelijkse 
praktijk. Doel van de nieuwe opzet is om de cursist mee te 
nemen in het verhaal. We beginnen bij de hond als geheel 
en van daaruit gaan we steeds dieper de materie in. 
Hierdoor wordt het een logisch verhaal en wordt het 
makkelijker om de verbanden tussen de verschillende 
modules te zien.

Overgangsregeling
Zodra alle modules definitief zijn aangepast, zullen de 
huidige BFH- en VKK-opleiding in één keer worden 
vervangen. Om verwarring te voorkomen krijgen ze een 
nieuwe naam en komt er een overgangsregeling om de 
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op basis 
van de ervaringen bij het online examineren voor de 
VKK-opleiding hebben we besloten kandidaten de moge-

lijkheid te bieden om voor maximaal twee modules online 
examen af te leggen – met uitzondering van de module 
Anatomie & Basis Bewegingsleer, die uitsluitend in een 
fysieke setting geëxamineerd kan worden.

Opleiding Exterieur en Beweging
In deze cursus leer je om de anatomie en de beweging van 
een hond te beoordelen. Uitgangspunt is niet een rashond 
maar een fictieve ‘standaardhond’. Je leert om een hond naar 
de maatstaven van deze standaardhond te beoordelen, 
zowel in stand als tijdens het bewegen. Ook leer je hiervan 
een verslag te schrijven. 
Je kunt deze vervolgopleiding volgen zodra je de vooroplei-
dingen BFH en VKK hebt afgerond. De opleiding Exterieur 
en Beweging die in september 2022 is gestart, heeft een 
aantal wijzigingen ondergaan. Zo werd er tot nu toe uitge-
breid stilgestaan bij de bouw van de hond, het gangwerk en 
het schrijven van het keuringsverslag. Ook werd uitgebreid 
aandacht besteed aan het keurmeesterschap, ethiek, en 
gezondheid van de hond tijdens het keuren. Daarnaast was 
een cursist die geslaagd was voor de E&B-opleiding automa-
tisch aspirant-keurmeester. Daar komt nu verandering in.

Belangrijkste wijzigingen
In de praktijk blijkt dat niet alle deelnemers aan de E&B-
opleiding keurmeester willen worden, maar dat veel 
mensen deelnemen omdat ze graag meer willen weten over 
het beoordelen van exterieur en beweging van de hond. 
Ook blijkt in de praktijk dat de overgang van de opleiding 
E&B naar het doen van een rasexamen erg groot is. Om 
kandidaten hier beter op voor te bereiden is er een nieuw 
aspirant-keurmeestertraject vastgesteld.
De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe opzet van de 
E&B zijn:
•  meer aandacht voor de bouw van de hond en het 

gangwerk;
•  meer aandacht voor het beoordelen van de hond in 

stand en beweging;
•  meer aandacht aan het beoordelen van het gebit en het 

benaderen van honden;
•  ethiek, gezondheid en keurmeesterschap verhuizen 

naar het nieuwe aspirant-keurmeestertraject;
• invoering van een digitaal vragenuurtje;
• invoering tussentijdse evaluatie en groepsevaluatie;
•  E&B-geslaagden zijn niet automatisch meer aspirant-

keurmeester, maar kunnen doorstromen naar het 
vervolgtraject voor aspirant-keurmeester

Opleiding tot exterieurkeurmeester
Het nieuwe opleidingstraject voor exterieurkeurmeester 
wordt momenteel ontwikkeld. Het zal onder andere 
bestaan uit een motivatiegesprek, een aantal lesdagen en het 
toewijzen van een coach. Bij dit traject staan we uitgebreid 
stil bij het keurmeesterschap, het opgeven voor en deelne-
men aan rasexamens, de voorbereiding op het rasexamen en 
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zijn vier praktijklessen waarin je aan de slag gaat met 
vaardigheden die worden getoetst in het vaardigheids-
examen. Naast de theorie- en praktijklessen werk je thuis 
verder met de bestudering van een aantal onderwerpen.

Vakbekwaam houder van honden en katten
Exclusief voor leden van de Raad van Beheer bevat deze 
cursus onderwerpen die aandacht vereisen ter voorberei-
ding van het theorie- en vaardigheidsexamen voor het 
vakbekwaamheidsbewijs. Daarnaast heeft de Raad van 
Beheer specifiek voor de hondenfokker een aantal onder-
werpen toegevoegd. Hierdoor word je bijgepraat over de 
nieuwe thema’s binnen de hondenfokkerij, waaronder het 
belang van het opstellen van fokdoelstellingen. Deze 
opleiding bestaat uit onlinedagdelen en één praktijkdag.

Yuverta leven lang ontwikkelen
De online training ‘Houder van Dieren Hond en Kat’ van 
Yuverta kan versneld worden doorlopen en biedt mensen 
met voldoende praktijkervaring een goede basis. In de 
training komen belangrijke onderwerpen als dierenwel-
zijn, -verzorging, -huisvesting, -voeding, -voortplanting en 
relevante wet- en regelgeving aan bod. Kortom, alles om 
een goede verzorging van honden en katten te garanderen.

Meer informatie over de 
Yuverta-trainingen vind je 
op llo.yuverta.nl. 

Opbouw training en examen
• zelfstudie met e-learning,
• kennisexamen van 1 uur,
• vaardigheidsexamen van 2 uur.

Eisen
Om het vakbekwaamheidsbewijs te halen moet je een 
digitaal theorie-examen doen en een vaardigheidsexamen 
afleggen. Het digitale examen is een landelijk examen en 
bij elke onderwijsinstelling hetzelfde. Voor het vaardig-
heidsexamen geldt hetzelfde. De uit te voeren opdrachten 
zijn hiervoor vastgesteld. Stagelopen is niet verplicht, maar 
wordt wel aanbevolen.

Opleiding tot kynologisch instructeur
De Raad van Beheer vindt het belangrijk 
om instructeurs die zich bezighouden met
opvoeding en opleiding van honden zo veel 
mogelijk kennis mee te geven. Door de 
toegenomen kennis over hondengedrag 

worden er ook hogere eisen gesteld aan de kynologisch 
instructeur.
De opleiding is dan ook veel professioneler geworden en er 
wordt volop na- en bijgeschoold om de instructeurs opti-
maal op de hoogte te houden van de actuele wetenschappe-
lijke inzichten die er op het gebied van opvoeding, welzijn, 

het schrijven van keurverslagen voor het rasexamen. Zo 
hopen wij aspirant-keurmeesters beter voor te bereiden op 
het exterieurkeurmeesterschap en rasexamens. Na het 
doorlopen van het traject ben je aspirant-keurmeester.

Nascholing 
Exterieurkeurmeesters zijn verplicht deel te nemen aan 
nascholing. Deze nascholing is expliciet niet bedoeld om 
de kennis te verdiepen in specifieke rassen, maar om
hen bij te scholen op het gebied van gezondheid, welzijn, 
ethiek en professioneel handelen. Keurmeesters moeten in 
drie jaar tijd 90 nascholingspunten behalen; voor één 
nascholingsdag worden 30 punten toegekend. 

Vakbekwaamheidsopleidingen voor fokkers
Sinds 2014 moeten fokkers die aan bepaalde criteria 
voldoen, een certificaat van vakbekwaamheid hond/kat 
hebben. Deze criteria zijn onder meer dat iemand meer
dan twintig pups per twaalf maanden fokt en pups 
verkoopt aan anderen dan familie of vrienden. (Meer 
informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl/dieren-
welzijn-huisdieren.) Ook als je minder dan twintig pups per 
twaalf maanden fokt, is het verstandig het bewijs te halen. 
Mochten er immers problemen ontstaan met een pupkoper 
dan zal de rechter graag willen weten of je het vakbe-
kwaamheidsbewijs hebt. De Raad van Beheer werkt voor 
deze opleiding samen met de landelijk erkende opleidings-
instituten Aeres Training Centre Barneveld en Yuverta 
leven lang ontwikkelen in Den Bosch.

Aeres Training Centre
Aeres Training Centre Barneveld biedt keuze uit drie 
verschillende cursussen: ‘Ondernemer asiel, pension, 
cattery en kennel’, ‘Vakbekwaam houder van honden en 
katten’ en ‘Vakbekwaam houder van honden en katten’ 
exclusief voor leden van de Raad van Beheer.

Meer informatie over de Aeres-
trainingen: www.aerestraining-
centre-barneveld.nl.

Ondernemer asiel, pension, cattery en kennel
Deze opleiding bestaat uit elf lesdagen en is zeer geschikt 
voor iedereen die de tijd nodig heeft om te leren. Alle lesstof 
die getoetst wordt voor het vakbekwaamheidsbewijs wordt 
behandeld in de les. Vaardigheden worden geoefend in 
praktijklessen. Ook zeer geschikt voor de startende onder-
nemer, omdat er aandacht is voor ondernemersvaardighe-
den. Dit wordt apart getoetst en is vrijblijvend.

Vakbekwaam houder van honden en katten
Deze cursus bestaat uit vier lesdagen en is ontwikkeld 
voor iedereen die al ervaring heeft in het houden van 
honden en/of katten. De cursus behandelt de belangrijkste 
onderwerpen die het ‘Besluit houders van dieren’ bevat. Er 
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VIP: Veiligheid, Interventie en Preventie
Kynologisch instructeurs kunnen zich nascholen en 
specialiseren in verschillende richtingen. Een daarvan is 
Veiligheid, Interventie & Preventie (VIP). Een kynolo-
gisch instructeur die deze nascholing heeft gevolgd, is 
gespecialiseerd in preventie en begeleiding van honden 
met een verhoogd risico op bijtincidenten. Bijtincidenten 
met honden komen geregeld voor, politiek en maatschap-
pij roepen al jaren om gerichte actie. Daarom hebben de 
door de Raad van Beheer erkende opleiders tot kynolo-
gisch instructeur de handen ineengeslagen en ontwikkel-
den de opleiding tot kynologisch instructeur VIP. De 
VIP-opleiding bestaat uit elf lesdagen. Deze dagen zijn 
los te volgen als nascholing en worden aangeboden door 
de erkende opleidingsinstituten. Gediplomeerde kynolo-
gisch instructeurs die deze opleiding voltooien, kunnen 
eigenaren leren hun hond op een veilige en verantwoor-
de manier te houden. Bovendien kunnen zij optreden als 
vraagbaak voor gemeenten en andere overheidsinstellin-
gen als het gaat om gedrag, training en risico’s van 
honden. Ook kunnen zij ondersteuning bieden aan 
gedragstherapeuten, bijvoorbeeld ingeval van bijtinci-
denten.
Wie volledig voldoet aan de VIP-nascholingseisen wordt 
als Kynologisch Instructeur VIP vermeld op de website 
van de Raad van Beheer. 

gedrag en sport zijn. Na het behalen van het certificaat 
Kynologisch Instructeur biedt de Raad van Beheer in 
samenwerking met experts uit het veld diverse cursussen 
aan, waarmee nascholingspunten behaald kunnen worden. 
Deze cursussen zijn beoordeeld op inhoud en aansluiting bij 
de opleiding en worden daarna geaccrediteerd. Zo voorziet 
de Raad van Beheer in de behoefte om kennis up-to-date te 
houden en hond en consument altijd het beste te bieden wat 
op dat moment qua kennis voorhanden is.

Zeven opleidingsinstituten
Op dit moment zijn er zeven door de Raad van Beheer 
geaccrediteerde opleidingsinstituten: Annorlunda Kynolo-
gisch Kenniscentrum, DogVision, Honden Advies Cen-
trum Roermond (HACR), Kynotrain, Martin Gaus Acade-
mie, O&O Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in 
Hondenopvoeding en -Opleiding en Tinley Academie. 
Iedere vijf jaar worden de criteria en de verschillende 
opleidingen opnieuw bekeken en wordt bepaald of ze nog 
voldoen aan de huidige criteria. In collegiaal overleg wordt 
gekeken naar verbeterpunten en worden ook alumni 
geïnterviewd om tevredenheid en voorbereiding op de 
praktijk te toetsen. Nog in 2021 heeft een heraccreditatie 
plaatsgevonden. Alle zeven opleidingen zijn toen opnieuw 
geaccrediteerd en zullen het komend jaar weer vele 
cursisten kunnen ontvangen.
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Met de VIP-opleiding ben 
je gespecialiseerd in 
preventie en begeleiding 
van honden met verhoogd 
bijtrisico...

MEER INFORMATIE
www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen.


