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Uitvoeringsregels voor: 

 

Beleid Kynologisch Instructeur 

 

 

 
Het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland;  

Gelet op het bepaalde in artikel 32, lid 4 van het Huishoudelijk Reglement;  

 

Mede gelet op het bepaalde in het Kaderreglement voor de Kynologisch Opleidingen zoals vastgesteld door 

de Algemene Vergadering op zaterdag 8 december 2007; 

 

BESLUIT: 

Tot vaststelling van de volgende Uitvoeringsregels voor de organisatie en uitvoering van examens Kynolo-

gisch Instructeur en beoordeling van de kandidaten voor deze examens, samengevat “Uitvoeringsreglement 

Beleid Kynologisch Instructeur”. 
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HOOFDSTUK 1: Begrips- en algemene bepalingen 

 

ARTIKEL 1 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. CKI: Commissie Kynologisch Instructeur.  

2. Regionale vereniging: een kynologische vereniging die zich de behartiging van de belangen van de regi-

onale kynologie alsmede de belangen van de hondensport binnen een bepaald gebied ten doel stelt.  

3. Hondensportvereniging: een kynologische vereniging die zich de behartiging van de belangen van ten 

minste één door de Raad van Beheer gereglementeerde hondensport binnen een bepaald gebied ten 

doel stelt. 

4. Examencommissie: de door het opleidingsinstituut aangewezen personen die het examen afnemen. 

5. Opleidingsinstituut: een door de CKI en Raad van Beheer geaccrediteerd instituut dat de opleiding tot 

Kynologisch Instructeur en het daarbij behorend examen verzorgt.  

6. Bestuur: het Bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 

7. Raad van Beheer: de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.  

8. Gedelegeerde: een door de CKI aan te wijzen persoon die tijdens een examen steekproefsgewijs aan-

wezig is om toezicht te houden op het correcte verloop van het examen. 

 

ARTIKEL 2 

1. De CKI wordt benoemd door het Bestuur en bestaat uit leden die de verschillende hondensporten zo 

veel mogelijk vertegenwoordigen. 

2. De CKI is namens het Bestuur belast met het toezicht op en de kwaliteitsbewak ing van deze Uitvoe-

ringsregels in de meest ruime zin van het woord. 

3. De CKI adviseert het Bestuur inzake de uitvoering van de examens Kynologisch Instructeur en de daar-

aan gekoppelde eindtermen en beoordelingen en laat de uitvoering van de examens over aan de oplei-

dingsinstituten. 

4. De CKI doet verslag van haar overleg aan de Raad van Beheer. 

 

 

HOOFDSTUK 2: Examens 

 

ARTIKEL 3 

1. Elke kandidaat voor het examen Kynologisch Instructeur moet zich bij deelname kunnen legitimeren 

middels een geldig legitimatiebewijs. 

2. De opleidingsinstituten bepalen de organisatie rondom het examen zoals aanvangstijden. . 

 

ARTIKEL 4 

1. Voor het examen Kynologisch Instructeur worden geen vrijstellingen verleend.  

2. Een kandidaat moet tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, alvorens hi j/zij zich kan inschrijven 

voor een examen. 

 

ARTIKEL 5 

1. Indien een kandidaat dyslectisch is, dan wel een andere beperking heeft waardoor het afleggen van het 

examen wordt bemoeilijkt, kan de duur van het examen met maximaal 20 minuten worden verlengd of 

kan het examen mondeling worden afgenomen. 

2. De kandidaat dient bij zijn aanmelding voor het examen een medische verklaring, waarin de beperking 

staat vermeld, te voegen. 
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ARTIKEL 6 

Indien een kandidaat een gegronde reden meent te hebben om bezwaar te kunnen maken tegen de uitslag 

van het examen, dient hij zijn gemotiveerd bezwaar, binnen 2 weken na de bekendmaking van het resultaat, 

schriftelijk bij de CKI in te dienen.  

 

ARTIKEL 7 

1. De examens worden georganiseerd en afgenomen door het opleidingsinstituten.  

2. De opleidingsinstituten zijn verplicht de examendata door te geven aan de CKI.  

3. De examendata worden gepubliceerd op de site van de Raad van Beheer.  

4. In geval van calamiteiten kan de CKI zelf examens organiseren. 

 

ARTIKEL 8 

Voor iedere examendag kan de CKI een gedelegeerde aanwijzen.  

 

ARTIKEL 9 

1. Een aanvraag voor een examen kan tevens worden gedaan door een regionale, ras- of hondensport-

vereniging. 

2. Het opleidingsinstituut bepaalt het minimaal en maximaal aantal kandidaten voor het houden van een 

examen. 

3. De opleidingsinstituten dienen uiterlijk een week voor het theorie- dan wel praktijkexamen de lijst met 

kandidaten te sturen aan de Raad van Beheer. 

 

 

Paragraaf 1: Theorie-examen 

ARTIKEL 10 

1. De CKI houdt een database bij van vragen voor het theorie-examen.  

2. Voor elk theorie-examen worden 50 vragen voor de verschillende categorieën ad random uit deze data-

base geselecteerd. 

3. Het opleidingsinstituut waar het theorie-examen wordt afgenomen, krijgt voorafgaand aan het theorie-

examen en op aanvraag van het opleidingsinstituut de vragen toegestuurd door de CKI voorzien van de 

bijbehorende score. 

4. Het staat de opleidingsinstituten vrij het theorie-examen uit te breiden met vragen uit eigen database. 

5. De eindtermen voor het theorie-examen staan beschreven in bijlage 1. 

 

ARTIKEL 11 

Voor het theorie-examen Kynologisch Instructeur moet de kandidaat beschikken over de kennis genoemd in 

de eindtermen Kynologisch Instructeur Theorie, zoals beschreven in bijlage 1.  

 

ARTIKEL 12 

1. Na afloop van het theorie-examen wordt de uitslag van het examen door het opleidingsinstituut vastge-

steld. 

2. De uitslag wordt uiterlijk binnen zes weken na het theorie-examen door het opleidingsinstituut schriftelijk 

aan iedere kandidaat meegedeeld.  

3. De uitslagen worden tegelijkertijd door het opleidingsinstituut naar de Raad van Beheer verzonden. 

 

ARTIKEL 13 

De brief met het behaalde resultaat Theorie-examen Kynologisch Instructeur geeft gedurende 18 maanden 

recht op deelname aan het praktijkexamen Kynologisch Instructeur.  

 



UITVOERINGSREGELS BELEID KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR             

 
 

Uitvoeringsregels Beleid Kynologisch Instructeur versie januari 2015  Pag. 5 van 9 

 

 

Paragraaf 2: Praktijkexamen 

ARTIKEL 14 

1. Alvorens het praktijkexamen Kynologisch Instructeur af te kunnen leggen moet de kandidaat met goed 

gevolg het Theorie-examen Kynologisch Instructeur hebben afgerond. De uitslag daarvan mag niet ou-

der zijn dan 18 maanden.  

2. Voor het praktijkexamen Kynologisch Instructeur moet de kandidaat beschikken over de vaardigheden 

genoemd in de eindtermen, zoals beschreven in bijlage 2, en dient de kandidaat dit ook in praktijk te 

kunnen brengen.  

 

ARTIKEL 15 

1. De kandidaat geeft een praktijkles conform het gestelde in bijlage 2. 

2. Het praktijkgedeelte wordt aansluitend gevolgd door een gesprek van ongeveer 15 minuten met de 

examencommissie. 

3. De inhoud van het examen wordt door de examencommissie bepaald aan de hand van het gestelde in 

bijlage 2. 

 

ARTIKEL 16 

1. Direct na het gesprek komen de examinatoren tot een beoordeling.  

2. De beoordeling neemt maximaal 10 minuten in beslag. 

3. De beoordeling van de kandidaat vindt plaats aan de hand van het beoordelingsformulier, zoals be-

schreven in bijlage 3. 

4. De kandidaat is gezakt of geslaagd. 

 

ARTIKEL 17 

1. Aan het eind van het praktijkexamen wordt de kandidaat de uitslag mondeling medegedeeld door de 

examencommissie.  

2. De uitslag wordt uiterlijk binnen zes weken na het praktijkexamen door het opleidingsinstituut schriftelijk 

aan iedere kandidaat meegedeeld.. 

3. De uitslagen worden door het opleidingsinstituut tegelijkertijd naar de Raad van Beheer verzonden.  

 

ARTIKEL 18 

1. Bij die gelegenheid dat het theorie-examen en praktijkexamen op één dag vallen, wordt het theorie-

examen eerst afgenomen. 

2. De kandidaat moet voor het theorie-examen geslaagd zijn, wil hij/zij het praktijkexamen kunnen doen.  

 

ARTIKEL 19 

Binnen 10 dagen na het praktijkexamen hebben de kandidaten de gelegenheid om telefonisch met een door 

de CKI aangewezen lid van de examencommissie het examen te evalueren.  

 

 

Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen 

ARTIKEL 20 

1. Uiterlijk zes maanden na de ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het praktijkexamen Kynolo-

gisch Instructeur kan de kandidaat een benoeming tot Kynologisch Instructeur aanvragen bij de Raad 

van Beheer onder betaling van het bij Tarievenbesluit vastgesteld bedrag en onder overlegging van een 

schriftelijke verklaring van de vereniging waar de instructeur actief is.  

2. Na ontvangst van de aanvraag kan de Raad van Beheer een kandidaat benoemen tot Kynologisch In-

structeur voor een periode van maximaal drie jaar, waarna de benoeming automatisch eindigt.  
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ARTIKEL 21 

1. Een Kynologisch Instructeur kan worden herbenoemd voor een periode van maximaal drie jaar. 

2. Een Kynologisch Instructeur kan worden herbenoemd mits hij/zij voldoet aan de nascholingseisen.  

3. Eén maand voordat de benoeming verloopt, dient de Kynologisch Instructeur een verzoek hiertoe in bij 

de Raad van Beheer onder betaling van het bij Tarievenbesluit vastgestelde bedrag en het overleggen 

van het bewijs van de nascholingen. 

 

 

HOOFDSTUK 3: Nascholing 

 

ARTIKEL 22 

1. Kynologisch Instructeurs zijn verplicht om – alvorens herbenoemd te kunnen worden – nascholing te 

hebben gevolgd welke door de CKI zijn geaccrediteerd en welke diversiteit van onderwerp hebben. 

2. Voor de gevolgde nascholing worden punten gegeven: 

a. 15 punten voor een dagdeel. 

b. 30 punten voor een dag. 

c. Uitzonderingen zijn door de CKI aangegeven puntenwaardering voor een nascholingsmoment. 

3. Herbenoeming is mogelijk na het behalen van 90 nascholingspunten, evenredig verdeeld over 3 jaar.  

4. Een nascholingsmoment kan een één- of meerdaags seminar zijn, een lezing, het volgen van een (ver-

diepings)opleiding enz. 

5. Een Kynologisch Instructeur is gerechtigd een door hem/haar gevolgd of te volgen mogelijk nascho-

lingsmoment – anders dan reeds opgenomen in de gepubliceerde lijst – voor te leggen aan de CKI ter 

accreditering. 

6. Van elk nascholingsmoment moet een bewijs van deelname kunnen worden overlegd door de Kynolo-

gisch Instructeur, getekend door de organisator of degene die de nascholing verzorgt en de kandidaat.  

 

ARTIKEL 23 

1. De nascholingsmogelijkheden worden halfjaarlijks vastgesteld door de CKI. 

2. De Raad van Beheer, de CKI en/of een vereniging waar de Kynologisch Instructeur aan verbonden is, 

kan zelf nascholingsmogelijkheden organiseren, centraal dan wel lokaal.  

3. Voorstellen voor nascholing kunnen worden ingebracht door de CKI of derden.  

4. Een lijst met nascholingsmogelijkheden wordt gepubliceerd. 

 

 

HOOFDSTUK 4: Overige bepalingen 

 

Paragraaf 1: Gedragscode 

ARTIKEL 24 

1. Het Bestuur Raad van Beheer heeft gedragsregels vastgesteld met betrekking tot de handelwijze van 

Kynologisch Instructeurs tijdens opleidingen, examens, en hun optreden tegenover honden en hun eige-

naren. 

2. De onder 1 genoemde regels zijn verwerkt in de Gedragscode Kynologisch Instructeur, zoals beschre-

ven in bijlage 4. 

3. Door de benoeming tot Kynologisch Instructeur aan te vragen, onderschrijft de kandidaat automatis ch de 

Gedragscode Kynologisch Instructeur en geeft daarmee aan hiervan op de hoogte te zijn.  

4. Bij overtredingen van de Gedragscode is het Bestuur Raad van Beheer gerechtigd één van de volgende 

maatregelen te treffen: 

a. Tijdelijke of blijvende ontheffing van de benoeming tot Kynologisch Instructeur: 

b. Tijdelijke of blijvende schorsing van de kandidatenlijst voor examens.  
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5. Maatregelen worden door het Bestuur Raad van Beheer opgelegd, na advies van de CKI en na het ho-

ren van de betrokken Kynologisch Instructeur c.q. kandidaat. 

 

HOOFDSTUK 5: Mandatering 

 

ARTIKEL 25 

Het Bestuur Raad van Beheer kan de Kynologisch Directeur het mandaat geven om op basis van deze Uit-

voeringsregels c.q. onderdelen daarvan namens het Bestuur besluiten te nemen. Het gaat daarbij om de 

volgende besluiten: 

a. besluiten tot het benoemen van leden van de CKI 

b. besluiten tot het ontslaan van leden van de CKI 

c. besluiten tot het als Raad van Beheer zelfstandig organiseren van examens 

d. benoemen van examencommissies 

e. besluiten tot het (her)benoemen en afwijzen van Kynologisch Instructeurs  

f. overige door het Bestuur Raad van Beheer genoemde mandateringen 

 

HOOFDSTUK  6: Slotbepalingen 

 

Paragraaf 1: Maatregelen 

ARTIKEL 26 

1. De in deze Uitvoeringsregels opgenomen artikelen zijn gebaseerd op het Kaderreglement voor de Kyno-

logische Opleidingen, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 8 december 2007.  

2. De regels kunnen tussentijds door het Bestuur Raad van Beheer – na advies van de CKI – worden aan-

gepast. 

3. Die (kandidaat) Kynologisch Instructeurs die zich niet houden aan deze Uitvoeringsregels kunnen sanc-

ties opgelegd worden. 

 

ARTIKEL 27 

In de gevallen waarin deze Uitvoeringsregels niet voorzien, beslist het Bestuur Raad van Beheer. 

 

Paragraaf 2: Inwerkingtreding 

ARTIKEL 28 

Deze Uitvoeringsregels treden in werking op 1 januari 2015. 

 

Aldus besloten te Amsterdam, op 7 oktober 2010 

Besluit tot wijziging: 1 januari 2014 

Besluit tot wijziging: 5 november 2014 

 

Het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 

 

G. Jipping       M. Valk 

Voorzitter       Secretaris 

 

 

De bij deze Uitvoeringsregels behorende bijlagen zijn: 

Bijlage 1: Eindtermen Kynologisch Instructeur Theorie-examen 

Bijlage 2: Eindtermen Kynologisch Instructeur Praktijkexamen 

Bijlage 3: Beoordelingsformulier Praktijkexamen 
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Bijlage 4: Gedragscode voor Kynologisch Instructeur 


