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Bijlage 4: Gedragscode Kynologisch Instructeur 
 

 

Met de aanvraag tot de benoeming c.q. herbenoeming van Kynologisch Instructeur verklaart de kandidaat 

het volgende: 

 

1. De Kynologisch Instructeur respecteert de regels van de erkende kynologie en de eigen vereniging, be-

handelt alle cursisten gelijkwaardig en met respect en gebruikt geen fysiek, mentaal of verbaal geweld.  

2. Het gedrag van de Kynologisch Instructeur zal betrouwbaar en onberispelijk zijn.  

3. De Kynologisch Instructeur schaadt de belangen van de Nederlandse kynologie niet en geeft in houding, 

voorkomen en gedrag het goede voorbeeld. 

4. De Kynologisch Instructeur zorgt dat hij/zij tijdig aanwezig is voor een trainingsafspraak of op het terrein 

van de training blijft totdat hij/zij de taken die aan hem/haar zijn toegewezen, volbracht heeft, behoudens 

bijzondere omstandigheden. 

5. Tijdens de training en op het terrein gedraagt de Kynologisch Instructeur zich correct. Hij/zij gaat pas-

send gekleed. Hij/zij is altijd correct en hoffelijk. 

6. De Kynologisch Instructeur rookt niet tijdens de training. 

7. De Kynologisch Instructeur nuttigt geen alcohol voor en tijdens de training, dat wil zeggen tot na de 

officiële sluiting van de training. 

8. De Kynologisch Instructeur houdt zich aan de algemene normen van fatsoen, bijvoorbeeld hij/zij zet zijn 

telefoon uit of op stil tijdens een training. 

9. De Kynologisch Instructeur gaat verantwoord om met de materialen. 

10.  De Kynologisch Instructeur voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen en zichzelf.  

11.  De Kynologisch Instructeur neemt bij zijn training het welzijn van een hond in acht, waarbij hij/zij tevens 

de eigenaren van honden instrueert om zo welzijnsvriendelijk mogelijk met hun hond om te gaan.  

12.  De Kynologisch Instructeur let erop, dat tijdens een training geen parforcebanden, prikkelbanden en/of 

andere dwangmiddelen worden gebruikt, noch dat op andere wijze lichamelijke of geestelijke dwang-

middelen worden gebruikt c.q. een hond op enigerlei wijze in meer of mindere mate lichamelijk letsel 

wordt toegebracht. 

13.  De Kynologisch Instructeur gebruikt zijn hoedanigheid van Kynologisch Instructeur niet voor een activiteit 

waarin honden worden verhandeld, het aanprijzen van een nest honden of vergelijkbare activiteiten.  

14.  De Kynologisch Instructeur houdt zijn kennis en vaardigheden, zowel op het gebied van de training als 

sociaal, op het vereiste peil. Een Kynologisch Instructeur zal daartoe tevens de noodzakelijke nascholing 

volgen. 

15.  De Kynologisch Instructeur aanvaardt de rechtsmacht van de Raad van Beheer en door of namens hem 

vastgestelde reglementen en regelgeving en zal in zijn functioneren de richtlijnen en aanwijzingen, die 

hem/haar door of namens het Bestuur toekomen, volgen. 

 


