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Bijlage 2: Eindtermen Kynologisch Instructeur Praktijkexamen 
Bij het examen worden de honden geleid aan een niet slippende halsband of een niet-corrigerend borsttuig 

met musketon op de rug en een riem met een lengte van ongeveer 1.20 tot 1.80 meter.  

De kandidaat wordt beoordeeld op het totale proces vanaf het moment dat het examen ingaat. Dit moment 

wordt aangegeven door een van de examinatoren. Het examen eindigt op een duidelijk teken van een van 

de examinatoren. 

 

De methode 

 De methode mag geen angst, agressie of overmatige stress oproepen en is gemakkelijk uitvoerbaar 

voor de hond. 

 De methode mag geen angst, agressie of overmatige stress oproepen bij de geleider en moet makkelijk 

uitvoerbaar zijn. 

 De methode moet fouten en ongewenst gedrag voorkomen en gewenst gedrag  belonen.  

 De methode kent een stapsgewijze opbouw. 

 De methode wordt altijd aan de combinatie aangepast. 

 De methode is veilig in relatie tot het niveau en gedrag van de honden.  

 

Examen (duur, groep en oefeningen) 

 De kandidaat geeft een praktijkles van 30 minuten aan een door het opleidingsinstituut aangewezen 

groep van minimaal 4 en maximaal 6 begeleiders met hond.  

 Examenoefeningen zijn:  

o Wandelen zonder trekken 

o Wachten/stoppen met beweging  

o Zitten 

o Liggen,  

o Plat op zij liggen  

o Bij de baas komen  

o Aandacht geven  

o Gaan staan 

o Een trekspel  

 

Deze examenoefeningen worden vooraf door de examinatoren vastgesteld en door het lot aan de kandidaat 

gekoppeld.  

De kandidaat behandelt tenminste één oefening als zijnde een nieuwe oefening en herhaalt een best aande 

oefening met de totale groep. 

 

Eindgesprek 

Na afloop van het praktijkexamen voert de kandidaat een gesprek met de twee examinatoren waarbij het 

praktijkgedeelte wordt besproken. In dit gesprek  (van ongeveer 15 minuten) kunnen de examinatoren 

verhelderende vragen stellen over geconstateerde feiten en handelingen van de kandidaat.  

 

Beoordeling en normering 

Naast normering middels toegekende cijfers door de examinatoren speelt een belangrijke rol dat de 

kandidaat de groep zo weet te begeleiden dat: 

 Er een prettige en veilige omgeving is waarin zowel de eigenaren als de honden kunnen leren en 

oefenen.  

 Elke combinatie op zijn/haar niveau op vordering/voortgang afgestemde begeleiding krijgt.  

 


