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Raadar Special: Ontwikkeling van het keurmerk
Kynologisch Instructeur
Als mensen een hond kopen, moeten ze op een
gemakkelijke manier een door de Raad van Beheer
benoemd Kynologisch Instructeur kunnen vinden. Ze
moeten er vanuit kunnen gaan dat degene die de cursus
aanbiedt zijn verantwoording neemt en weet wat hij doet.
In het verleden zijn eindtermen vastgesteld die aangeven
welke kennis, inzichten en vaardigheden een KI moet
bezitten. Door het vaststellen van die eindtermen werd
het mogelijk om opleidingen te accrediteren en daarmee
een bepaalde kwaliteit te garanderen. Het keurmerk
Kynologisch Instructeur (KI) kwam verder tot leven; een
instructeur die naast praktijkervaring ook de nodige
theoretische kennis moet bezitten.
In januari 2014 is de Commissie Kynologisch Instructeur
(CKI) vernieuwd. Vanaf die tijd is een duidelijke procedure
opgezet waarbij cursisten die de opleiding tot
Kynologisch Instructeur behaalden bij een door de Raad

van Beheer geaccrediteerde opleider benoemd konden
worden door de Raad van Beheer voor een periode van
drie jaar. Door deze vernieuwing is de benoeming tot KI
toegankelijker geworden en worden nu alle partijen uit
de verschillende disciplines betrokken. Bovendien is het
proces van benoeming en herbenoeming duidelijker en
toegankelijker geworden. Ook zorgt het grote aanbod
van nascholingsmogelijkheden ervoor dat de
Kynologisch Instructeur op de hoogte is van de laatste
ontwikkelingen binnen het werkveld.
In deze Raadar Special blikken we terug op de
ontwikkelingen en behaalde resultaten sinds de
vernieuwde aanpak in 2014. We spreken met Quirine
Potter van Loon, lid van de CKI, en met Kynologisch
Instructeurs uit de verschillende disciplines om meer
inzicht te krijgen in het vernieuwde concept ‘Raad van
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Beheer Kynologisch Instructeur’ en het bijbehorende
belang. Ook kijken we naar de toekomst, waarbij we
zullen blijven werken aan de bekendheid van het begrip
Kynologisch Instructeur, zodat alle hondeneigenaren
weten waar zij terecht kunnen voor het opvoeden en
trainen van hun hond.
Benoeming tot Kynologisch Instructeur
Momenteel heeft de Raad van Beheer de volgende zeven
opleidingsinstituten geaccrediteerd die cursisten
opleiden tot Kynologisch Instructeur:
• Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in
Hondenopvoeding en -Opleiding, O&O
• DogVision (module Ethologie van de Hond en
Kynologisch instructeur)
• Tinley Academie
• Honden Advies Centrum Roermond (HACR)
• Martin Gaus Academie
• Annorlunda Kynologisch Kenniscentrum
• Kynotrain

Raadar

Beheer. Voor de voorwaarden en eisen die de SPPD stelt,
verwijzen we naar http://www.sppd.nl/
Voor benoeming kijkt de Raad van Beheer naar het
diploma en lesuren per jaar. Momenteel benoemt de
Raad van Beheer enkel Kynologisch Instructeurs van
rasverenigingen, kynologenclubs of bijzondere
verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer. Het
bestuur van de Raad van Beheer is voornemens om deze
benoeming ook open te stellen voor Kynologisch
Instructeurs bij hondenscholen die hun diploma hebben
behaald bij één van de zeven opleidingsinstituten
geaccrediteerd door de Raad van Beheer. Meer
informatie hierover onder het kopje
‘Toekomst’.

Deze opleidingsinstituten geven allemaal op hun eigen
manier invulling aan deze opleiding, maar bieden
dezelfde hoge kwaliteit en voldoen aan alle gestelde
eisen en eindtermen. De cursisten die via deze
opleidingsinstituten hun diploma behalen en voldoen aan
aanvullende eisen, kunnen door een benoeming deel
worden van het keurmerk KI van de Raad van Beheer.
RON BALTUS

De benoeming van de opgeleide instructeurs wordt op dit
moment door twee overkoepelende instanties gedaan,
namelijk door de Raad van Beheer en de Stichting
Platform Professionele Diergedragsdeskundigen (SPPD)
die werkt op basis van de accreditatie van de Raad van

De KI leert de eigenaar wat de levensbehoeften van de hond
zijn.

Quirine Potter van Loon is al sinds 1993 betrokken bij het
traject dat heeft geleid tot de benoeming van de
Kynologisch Instructeurs en ze is sinds 2014 lid van de
CKI.
Wat is een Kynologisch Instructeur (KI) precies?
“Een KI is een instructeur die in staat is om een eigenaar
te begeleiden bij het opvoeden en/of trainen van een
hond. Hierbij heeft de instructeur een
verantwoordelijkheid ten opzichte van:
• De hond: Een Kynologisch Instructeur moet de
eigenaar leren wat een hond is, wat zijn
levensbehoeftes zijn en hoe de eigenaar kan zien wat
de hond hem vertelt. Daarvoor biedt de KI de eigenaar
Houden van honden
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kennis over onder andere houding, gedrag, oorzaken
van gedrag en stresssignalen bij de hond. Daarnaast
moet de KI de eigenaar kunnen informeren over het
oorspronkelijk gebruik van zijn hond en de gevolgen
daarvan in het dagelijkse leven. Ook leert de KI de
eigenaar hoe hij zijn hond iets kan aanleren en wat de
invloed is van verschillende levensfases. Deze
elementen vormen de basis voor het welzijn van de
hond en de KI heeft hierbij een belangrijke rol.
• De eigenaar: De KI heeft zijn verantwoordelijkheid naar
de eigenaar en dient op de hoogte te zijn van de
verwachtingen van de eigenaar. Hierbij moet de KI zich
bewust zijn van zijn eigen grenzen en daar waar nodig
samenwerken met collega’s van andere disciplines,
zoals een gedragstherapeut of een dierenarts, maar
ook met collega-instructeurs. De Kynologisch
Instructeur reflecteert hierbij of datgeen dat hij te
bieden heeft, aansluit bij de hulpvraag van de eigenaar.
• De maatschappij: De KI sluit niet de ogen voor
maatschappelijke kwesties, zoals overlast door
blaffende honden, hondenpoep op straat en
loslopende honden, maar informeert de
hondeneigenaar juist over maatschappelijk gewenst
gedrag van honden. Daarbij is het belangrijk dat de
Kynologisch Instructeur ervoor zorgt dat de
maatschappelijke acceptatie ten aanzien van honden
niet achteruit gaat. Als een KI bijvoorbeeld merkt dat
een hond een gevaar kan zijn voor de maatschappij,
dan moet hij op de juiste wijze actie kunnen
ondernemen en kunnen doorverwijzen.
Een Kynologisch Instructeur kan een voorkeur hebben
voor een bepaalde les, zoals puppycursus of Agility. Maar
wat voor les de KI ook geeft, hij moet altijd de
bovenstaande verantwoordelijkheden als leidraad
gebruiken.
Om aan die verantwoordelijkheden te voldoen, heeft de
KI brede kennis nodig op het gebied van onder andere
houding, gedrag, oorzaken van gedrag, stresssignalen en
leerprocessen bij honden. Daarnaast bewaakt de KI de
grenzen van zijn kennis en ervaring.
Het is hierbij essentieel dat er naar de combinatie
geleider/hond wordt gekeken, iets dat momenteel nog
niet altijd wordt gedaan. De Kynologisch Instructeur dient
in staat te zijn om de manier van lesgeven en de lesstof
aan te passen aan verschillende combinaties op het veld.
Denk daarbij aan de verschillen tussen rassen, maar ook
tussen eigenaren.”
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Herkenbaarheid Kynologisch Instructeurs

Om de gecertificeerde Kynologisch Instructeurs
benoemd door de Raad van Beheer herkenbaar te
maken, zijn er daarom spelden en badges beschikbaar.
Alle door de Raad van Beheer benoemde Kynologisch
Instructeurs krijgen deze spelden en badges.
Nascholing
Het is belangrijk dat de Kynologisch Instructeur op de
hoogte blijft van de nieuwste inzichten en
(wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen het
vakgebied. Daarom is het noodzakelijk om nascholing te
volgen en hiervoor punten te verzamelen voor de
driejaarlijkse herbenoeming. Deze nascholing zorgt voor
verbreding en verdieping van de kennis.
Door de CKI zijn eisen gesteld aan de nascholing. In drie
jaar tijd moeten 90 nascholingspunten worden behaald. Via
een formulier op de website van de Raad van Beheer
kunnen de Kynologisch Instructeurs de behaalde punten
bijhouden. De punten moeten verspreid worden over
verschillende aandachtsgebieden. Gelukkig is er een groot
aanbod, waardoor de instructeurs getriggerd worden om
hun kennis te verbreden en te verdiepen. Voor heel veel
instructeurs is het juist lastig om uit het aanbod te kiezen,
waardoor zij zelfs met gemak over de 90 punten heen gaan.
Kynologenclubs zien de kosten voor nascholing soms
nog als een hindernis, terwijl daar juist veel creatieve
oplossingen voor zijn. Zo zijn er al diverse succesvolle
initiatieven geweest vanuit kynologenclubs om zelf
nascholingsdagen te organiseren. Kynologenclubs die bij
elkaar in de buurt zitten, kunnen bijvoorbeeld de
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ontwikkelingstraject en de informatieverstrekking over
het onderwerp Kynologisch Instructeur. Om die mensen
ook bij dit traject te betrekken, werd voor hen een
theoretische opleidingsdag georganiseerd met daaraan
gekoppeld een examen. Tijdens die dag werden de
kerncomponenten van de opleiding Kynologisch
Instructeur behandeld, zoals houding, gedrag, oorzaken
van gedrag, leerprocessen en levensfases van de hond.
De mensen die het bijbehorende examen behaalden,
konden door de Raad van Beheer tot aspirantKynologisch Instructeur worden benoemd.

krachten bundelen en op die manier de kosten delen. Als
zij een spreker uitnodigen en vervolgens alle instructeurs
uitnodigen, dalen de kosten al flink.
De door de Raad van Beheer benoemde instructeur is
dus niet alleen degelijk opgeleid en in staat om
eigenaren te begeleiden bij het opvoeden van hun
honden, maar is ook iemand die zijn kennis up-to-date
houdt. Zo wordt de kwaliteit en professionaliteit van de
Kynologisch Instructeur gewaarborgd.
Examen aspirant-Kynologisch Instructeurs
Vóór 2014 waren de instructeurs uit de werk- en
jachthondentraining nog niet betrokken bij het

Interessante Kennis Tour-lezing als nascholingsactiviteit.

Waar de reguliere KI jaarlijks 90 accreditatiepunten moet
halen, is die regel voor de aspiranten verdubbeld: 180
accreditatiepunten in de eerste drie jaar. Minimaal 90
punten moeten binnen de kerngebieden van de
opleiding KI (o.a. houding, gedrag, oorzaken van gedrag,
leerprocessen, levensfases) behaald worden. De overige
90 punten kunnen vrij gekozen worden uit het aanbod.
De aspirant-KI die deze punten binnen drie jaar behaalt,
komt op de definitieve lijst met Kynologisch Instructeurs.
De aspirant-Kynologisch Instructeurs zijn zeer
enthousiast over deze bijscholingsmogelijkheid.
Sommigen zagen in eerste instantie op tegen de 180
accreditatiepunten, maar hebben uiteindelijk met gemak
dit aantal behaald en zijn met veel plezier voorbij die
punten gegaan. De eerste groep aspiranten is inmiddels
al definitief benoemd tot Kynologisch Instructeur.
Dankzij dit initiatief zien steeds meer mensen het
belang van een goede theoretische basis en de
verantwoordelijkheid naar zowel honden als eigenaren
die deze functie meebrengt. Scholing wordt hierdoor
steeds meer de norm binnen alle disciplines in de
kynologie.
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Verschillende disciplines in de praktijk
Dankzij de groeiende populariteit van de scholing, zien we
dat binnen de verschillende disciplines steeds meer wordt
gewerkt met de hondvriendelijke trainingsmethodes die
een kynologisch instructeur tot zijn beschikking heeft. In
de eindtermen van de opleiding tot KI staan de voorwaarden voor een hondvriendelijke methode.
De KI is dus in staat om te toetsen of een methode
voldoet aan de gestelde voorwaarden. Welke les de
Kynologisch Instructeur ook geeft, die basis moet hij
bezitten. Voor de verschillende sporten zijn er vervolgens
vele aanvullende cursussen beschikbaar, zodat de KI zich
kan specialiseren.
Integratie nieuwste inzichten in de jachthondentraining.

Sija denkt dat je in deze wereld vooral een enorm lange
adem moet hebben. “In de werkhondenwereld ligt het
denk ik sowieso anders. De belangen zijn anders, de
honden trainen niet als tijdverdrijf, er moet echt gewerkt
worden en daardoor is de druk hoger. Daardoor vinden
mensen het vaak allemaal leuk en aardig, maar de hond
moet het gewoon doen. En dan wordt er in zulke situaties
dus teruggegrepen op de methodes die vroeger ook al
gebruikt werden en die bewezen werken. Ook al zijn die
methodes achterhaald.”

De CKI stelt eisen aan een hondvriendelijke methode.

Voor deze Raadar Special spraken we met benoemde
Kynologisch Instructeurs uit de verschillende
disciplines.
Sija de Jager is Kynologisch Instructeur Jachthonden en
merkt dat binnen de jachthondentraining nog niet iedereen
even open staat voor training volgens de nieuwste
inzichten. Ze geeft zulke trainingen nu ongeveer vier jaar.
Zijn er na die vier jaar al verschillen merkbaar?
“Eerlijk gezegd niet heel veel. Hoewel de mensen die
voor het eerst met een hond naar jachthondentraining
komen uiteraard openstaan voor nieuwe methodes. Die
kennen nog geen enkele methode dus ze hoeven ook
niets af te leren. Maar de mensen die al sinds jaar en dag
jagen, daarbij is het lastiger om ze te overtuigen van de
nieuwe methodes.”

Sija laat in haar training wel duidelijk blijken hoe ze staat
tegenover ouderwetse methodes zoals de stroomband,
maar anderzijds gaat het om zwaarwegende factoren.
“Als een jachthond achter een konijn aangaat en je moet
hem van het asfalt schrapen, dan is de prijs van één fout
wel erg hoog. Om die reden grijpen mensen naar een
dergelijke methode. Maar je moet juist voorkomen dat
zoiets gebeurt en heel intensief trainen. Dat kost tijd en
geduld, maar dat is dan maar zo.”
Hoe zie je de toekomst?
De Raad van Beheer heeft voorwaarden opgesteld waar
een hondvriendelijke methode aan moet voldoen. Sija
geeft aan dat het niet altijd eenvoudig is om de
verschillen uit te leggen tussen methodes die wel en niet
aan deze voorwaarden voldoen. “Het blijkt een lange
weg om methodes die al zo lang gebruikt worden uit te
bannen en het zal waarschijnlijk nog heel wat jaren
duren, maar dat maakt niet uit. Je moet een goed verhaal
hebben en een lange adem. Dat heb ik allebei. Mensen
moeten anders leren kijken. Ook al zal het vast nog een
tijdje duren, het komt wel, daarvan ben ik overtuigd.”

Houden van honden

5

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 6 | nummer 13 | september 2018

Raadar

RON BALTUS

kan me niet veroorloven dat mijn honden niet altijd
luisteren, juist omdat mijn honden die drive hebben en
dat dus fout kan gaan. Dat mensen zich daarvan bewust
zijn is voor mij eigenlijk heel normaal.”
Dat de aanpak strikter is betekent niet dat er dan “ouderwets”
getraind wordt. Het gaat om de leerprocessen en hoe die
optimaal begeleid kunnen worden. Manon ziet in de
bijscholingsdagen wel relatief weinig mensen uit de
werkhondenwereld. “Dat is niet omdat er geen belangstelling
is vanuit onze kant, maar omdat de belangstelling vanuit de
kynologenclubs en andere disciplines zo enorm groot is. Die
zijn numeriek gewoon in de meerderheid.”

Manon en haar hond Sico tijdens het NK Werkhonden 2018.

Manon Dillenius is Kynologisch Instructeur in de
werkhondenwereld én ze is docent. Daarmee heeft ze al
een voorsprong vindt ze, want ze heeft dus al een
beroepsmatige training op gebied van didactiek.
Wat vind je van het fenomeen Kynologisch Instructeur?
“Ik ben erg enthousiast. Ik zat indertijd bij de eerste pilot
voor mensen uit de werkhondenwereld. We hebben daar
een heel ruime uitleg gehad, erg waardevol.”
Dat er veel discussie is over trainingsmethodes, zeker
ook in de werkhondenwereld, beseft ze zich heel goed,
maar daarvan trekt ze zich niet al te veel aan. Haar
ervaring is vooral dat de mensen die niet discussiëren,
maar zaken in de praktijk brengen een stuk verder
komen. “Ik denk dat die praktische insteek voor een
groot deel ook wel inherent is aan de soort hondensport.
Honden met een hoge drive, en dat is dus waar in de
werkhonden mee gewerkt wordt, die zal je anders
moeten aanpakken. Ik denk dat de mensen bij ons zich
maar al te goed bewust zijn van de eventuele risico’s. Ik

Voor die kynologenclubs ziet Manon overigens ook
een behoorlijke plicht richting de honden. Ze komt er
veel en ziet veel goeds in samenwerking. Zo heeft ze
bijvoorbeeld zelf samenwerking en advies gevraagd
aan agility-instructeurs om springtechnieken te
verbeteren. Hoewel ze denkt dat er verschillen in
aanpak zijn per tak van sport, ziet ze een goede
samenwerking. “Ik zou graag een gemeenschappelijk
algemeen denkgoed zien, maar ik besef me ook heel
goed dat zoiets tijd nodig heeft. De noodzaak om
sociaal aanvaardbaar gedrag aan te leren voor elk type
hond is groot, zeker omdat de maatschappij steeds
bewuster is van honden en vooral van wat er fout kan
gaan. Mensen accepteren daardoor misschien wel
minder denk ik. Tegelijkertijd eisen ze steeds meer en
dat is niet altijd gunstig voor de hond.”
Wat vind je vooral belangrijk voor de toekomst?
“Dat er meer waardering en acceptatie komt voor de
basistalenten van een hond. Mensen moeten zich meer
bewust zijn van de raskenmerken en daarop inspelen.
Daar is een wereld te winnen.” Hier spreekt ze voor
alle rassen, want het gebrek aan herkenning van die
karakteristieke kenmerken zijn overal zichtbaar: “Wat ik
als rasspecifiek herken, wordt maar al te vaak als
gestoord gezien. Een jachthond vertoont nou eenmaal
ander gedrag dan een verdediger, een windhond,
noem maar op. Het probleem zit dus vaak niet in de
hond, maar in zijn omgeving die moeite heeft met dat
gedrag. Daar een brede discussie over voeren, ook en
juist met Kynologisch Instructeurs, dat zou veel op
kunnen leveren.”
Joke Mak is niet alleen bestuurslid, maar ook
trainerscoördinator en instructeur bij KC Kennemerland.
Ze geeft al jaren les, maar de certificering van de trainers
op haar kynologenclub is sinds ongeveer drie jaar een feit.
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Sinds de Kynologisch Instructeurs officieel benoemd zijn,
toont KC Kennemerland dat ook duidelijk in de
communicatie. Het zichtbaar maken van dit keurmerk is
erg belangrijk.”
Vjèra Hoek is bestuurslid, lid activiteitencommissie,
instructeur en cursist bij KC Kennemerland. Ze geeft
ruim twaalf jaar trainingen bij KC Kennemerland en sinds
drie jaar is ze benoemd Kynologisch Instructeur.

Cursus bij KC Kennemerland.

Bij KC Kennemerland zijn de Kynologisch Instructeurs
druk bezig met de nascholing vertelt Joke: “KC
Kennemerland verzorgt zelf bijscholingen, dat is een
goede methode om mensen betrokken te houden en het
drukt de kosten bovendien. Buiten die bijscholingen is er
natuurlijk de externe nascholing. In het algemeen zijn de
trainers erg gemotiveerd; ze gaan vaak gezamenlijk naar
lezingen of trainingen toe en stimuleren zo elkaar.
Volop actie tijdens een les bij KC Kennemerland.

Je volgt regelmatig lessen aan de zijlijn om te
beoordelen of de cursusonderdelen in de nieuwe
manier van lesgeven passen. Hoe gaat dat in zijn werk?
“Als bepaalde aspecten van de cursus niet in de nieuwe
manier van lesgeven passen, wordt er samen met de
instructeur geëvalueerd. En als we er niet uitkomen, kan
het gebeuren dat er afscheid wordt genomen van de
instructeur. Dat willen we nooit en we doen er alles aan
om dat te voorkomen, maar als iemand zich niet kan
vinden in deze aanpak, kan dat soms gebeuren. We staan
voor kwaliteit en daar hechten we aan.”
Wat is er volgens jou vooral veranderd door de
benoeming van Kynologisch Instructeurs?
“Het voornaamste verschil sinds de benoemingen van de
KI is een grotere bewustwording. Bewust zijn van waar je
mee bezig bent en van het belang van bijscholing. Ik vind
het heel positief dat er nu zo veel gediplomeerde
instructeurs zijn. Eigenaren hebben vaak geen idee dat
er zo veel opleiding en training achter een instructeur zit.
De kwaliteit waar we voor staan is belangrijk. Het
mooiste is dat de instructeurs zich nu zo breed
ontwikkelen en daar ook heel veel plezier in hebben. Dat
straalt ook uit naar de cursisten.

Merk je verschil nu je benoemd Kynologisch Instructeur
bent?
“Natuurlijk vind ik het belangrijk dat diploma te hebben,
maar veel verschil merk ik in de trainingen eigenlijk niet.
Voor het beeld naar de buitenwereld vind ik deze
diplomering wel van groot belang: het laat zien waar je
voor staat als sector en als vereniging. Zelf geef ik
eigenlijk nog net zo les als voorheen. Wij hadden al deze
insteek van positief trainen en we hadden ook al heel wat
kennis in huis van leerprocessen.”
Weerstand tegen andere trainingsmethodes zie ik
nauwelijks, maar ik vermoed dat dat vooral komt omdat
er op de kynologenclubs relatief veel mensen komen met
een eerste hond. Die kennen vaak geen “vroeger”. Zoals
ze het bij ons leren, dat is wat ze weten.”
Wat is het voordeel van het diploma Kynologisch
Instructeur? Zijn er volgens jou ook nog aandachtspunten?
“Ik denk wel dat dit diploma voor de instructeurs wat
toevoegt. Het begrijpen van leerprocessen, het correct
aanleren van dingen en inzicht in hondengedrag zijn
allemaal van groot belang. Ook de verplichte
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bijscholingen en het ruime aanbod vind ik erg positief.
Daardoor worden instructeurs zich hopelijk steeds
bewuster van het belang van goede trainingsmethodes
en het bijhouden van je kennis.

moment groter dan het aanbod bij de aangesloten
verenigingen. Om aan die vraag te kunnen voldoen, is
het belangrijk dat Kynologisch Instructeurs bij
hondenscholen ook kunnen worden benoemd.

In de bekendheid van dit certificaat is nog wel iets te
winnen, want mensen met een huishond zoeken vaak de
dichtstbijzijnde hondenschool. Er wordt daardoor niet
heel veel gekeken naar hoe er wordt lesgegeven en
welke opleiding de instructeurs hebben. Daar is zeker
nog veel te winnen.”

Daarnaast groeit de behoefte aan een landelijk keurmerk,
waardoor het extra belangrijk is om in deze behoefte
mee te gaan. Zo kan namelijk grip worden gehouden op
het totale aanbod van kwalitatieve (puppy)cursussen
gegeven door benoemde kynologisch instructeurs. Door
een dergelijk landelijk keurmerk weten hondeneigenaren
namelijk direct dat het om een kwalitatieve cursus gaat
gegeven door goed opgeleide instructeurs. Voor de
consument moet dat in één oogopslag duidelijk zijn.
Anders zullen zij hun keuze baseren op secundaire
aspecten zoals lestijden, ligging en prijs, terwijl kwaliteit
toch echt cruciaal is en doorslaggevend moet zijn.
Kwaliteit die wij met het keurmerk Kynologisch Instructeur
via de Raad van Beheer zo goed kunnen tonen.

DIESEL & SKY

Binnenkort organiseren we een informatieavond over het
landelijk erkennen van Kynologisch Instructeurs door de
Raad van Beheer. Tijdens deze avond zullen we informatie
geven over dit nieuwe beleid, bespreken we de voordelen
voor de hondeneigenaar en een aanpassing van het
tarievenstelsel.

Toekomst: landelijke (h)erkenning
Er zijn al heel veel stappen gezet om het keurmerk
Kynologisch Instructeur kracht bij te zetten. Quirine Potter
van Loon is positief: “We gaan vooruit en dat proces is
stabiel en gaat door. De CKI is een groeimodel en die groei
is gestaag. We blijven continu de eindtermen ontwikkelen,
die aangeven welke kennis, inzichten en vaardigheden een
Kynologisch Instructeur moet bezitten. Het opleidingsniveau
zal een stijgende lijn blijven vertonen.”
Ondanks alle behaalde resultaten, zijn we er nog niet. De
volgende stap zal zijn dat Kynologisch Instructeurs die
lesgeven bij hondenscholen ook benoemd kunnen
worden door de Raad van Beheer. Momenteel kan
namelijk een deel van de Kynologisch Instructeurs niet
benoemd worden, omdat zij niet lesgeven bij een
vereniging aangesloten bij de Raad van Beheer, terwijl zij
hun diploma wel hebben behaald bij een door de Raad
van Beheer geaccrediteerd opleidingsinstituut. De vraag
naar Kynologisch Instructeurs is bovendien op het

Tot slot zullen we in de toekomst blijven werken aan de
bekendheid van het landelijke keurmerk Kynologisch
Instructeur. Het is belangrijk dat elke hondeneigenaar
gemakkelijk een hondenschool kan vinden waar
Kynologisch Instructeurs lesgeven die door de Raad van
Beheer zijn benoemd. Zo kunnen zij gemakkelijk voor
kwaliteit kiezen.

Facts & figures
- Vanaf de start in 2014 zijn er inmiddels ruim 400
mensen benoemd tot Kynologisch Instructeur.
- De Kynologisch Instructeur wordt benoemd voor een
periode van 3 jaar. In die drie jaar tijd dient de
instructeur 90 nascholingspunten te halen. Die punten
moeten verspreid worden over verschillende
aandachtsgebieden.
- Een gedeelte van de Kynologisch Instructeurs is
inmiddels alweer herbenoemd na het behalen van
deze nascholingspunten. Veel instructeurs zullen nog
volgen en daarmee hun tweede benoemingsperiode
ingaan.
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