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Nascholing en accreditatie 

 
Algemeen 

De Kynologisch Instructeur speelt een belangrijke rol als het gaat om het welzijn van honden, 
het plezier wat hond en eigenaar samen kunnen beleven, het beeld wat de maatschappij 
heeft van honden en het werken met honden. 
Om deze rol zo goed mogelijk te kunnen blijven vervullen is het belangrijk om de kennis en 
vaardigheden die zijn opgedaan tijdens de scholing voor de eerste benoeming aan te passen 
aan de nieuwste inzichten en uit te breiden.  
Iedere kynologisch instructeur is zelf verantwoordelijk voor de bij/nascholing die nodig is om 
iedere 3 jaar opnieuw benoemd te kunnen worden. 
 
Voorwaarden bij/nascholing 
 

1. Bij het verzoek tot herbenoeming moeten minimaal 90 nascholingspunten worden 
aangetoond.  

2. De nascholingsmomenten moeten zijn geaccrediteerd door de CKI 
3. De nascholingsmomenten moeten verdeeld zijn over de periode van drie jaar: 

minimaal 30 punten in de eerste 18 maanden en minimaal 30 punten in de tweede 
18 maanden. 

4. Er moet aan minimaal twee evenementen zijn deelgenomen. 
5. Een groot deel van de punten moet behaald worden binnen de kern van het  

werkgebied: opvoeding / houding / gedrag / leerprocessen / training en verdieping 
van deze onderwerpen. Dit wil zeggen dat een deel moet worden behaald in de “A” 
accreditaties.  

6. Op de lijst geaccrediteerde nascholing, is vermeld hoeveel accreditatiepunten deze  
opleveren. 

 
Waar moet nascholing aan voldoen 
 

1. In eerste instantie moet de nascholing gericht zijn op het Up to date houden en 
verbreden of verdiepen van de, tijdens de opleiding aangeboden, kennis behorende bij de 
eindtermen kynologisch instructeur.  

2. Nascholing bestaan uit alle onderwerpen die betrekking hebben op het geven van 
instructie aan eigenaren en honden. 

3. Uitbreiding van kennis of overige onderwerpen die een goede aanvulling kunnen zijn 
voor het uitoefenen van de werkzaamheden als kynologisch instructeur door het 
volgen van seminars die specifiek gericht zijn op het vak/ interesse gebied waarin de 
kynologisch instructeur lesgeeft. (Agility, FCI Obedience, Flyball, IGP, Jacht, 
Speurhonden e.d.) 
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Categorie indeling nascholing 
 

A. Lezingen en workshops waar welzijn, gedrag en leerprocessen, opvoeding/ 
functioneren in de maatschappij centraal staan. Dit kunnen ook medische 
onderwerpen zijn zoals bijvoorbeeld belastbaarheid van gewrichten.            
Een beoordelingscriterium is dat de leerstof en onderwerp van belang is voor 
het dagelijks functioneren van honden en/of hondensport. 

B. Lezingen en workshops die een waardevolle aanvulling vormen op de 
eindtermen.  

C. Lezingen en workshops waarvan de aangeboden informatie kan helpen om 
cursisten op betere en moderne wijze te kunnen begeleiden. 

 

 

 

 

 

De commissie kynologisch instructeur kan, op basis van alle informatie, besluiten om af te 

wijken van de tabel.  

Eisen opleiding docent 

In de beoordeling van de toe te kennen accreditatiepunten wordt zowel gekeken naar het 
onderwerp als de kwalificatie die de docent heeft om het onderwerp te kunnen geven. 

 
Termijn (organiserende instantie) 
 

• Nascholing moet door een aanbieder worden aangevraagd met in achtneming van 
een termijn van acht weken voor het evenement. 

• Nascholing wordt door de CKI beoordeeld en wordt indien van het gewenste niveau, 
geaccrediteerd. 

• Er moet een schriftelijk bewijs van deelname worden overlegd, ondertekend door de 
organiserende instantie. Hierop moet de categorie en het aantal punten worden 
vermeld. Als de organiserende instantie hier gebruik van wil maken is er een 
formulier beschikbaar op de site van de Raad van Beheer. 

• Uiteraard mag nascholing niet in strijd zijn met het Kynologisch Reglement, de 
dierenwelzijns-wet en/of het besluit houders van dieren. 

 
Aanvragen verlenging (Kynologisch Instructeur) 
 

• Aanvragen voor verlenging van de benoeming kynologische instructeur moet iedere 
drie jaar worden gedaan. De manier waarop dit moet worden gedaan staat op de site 
van de Raad van Beheer. 

 

 

 A B C 

Avond of halve dag 15 10 5 

Hele dag 30 20 10 

Tweede dag 15 10 5 

Derde dag 5 5 5 

Volgende dag(en) 5 0 0 
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• Handleiding voor het aanvragen van accreditatie punten voor een nascholing Kynologisch 

Instructeur. 

• Voor het verkrijgen van accreditatie punten voor een nascholing moet het aanvraagformulier volledig 

en tijdig worden ingediend bij de (commissie kynologisch instructeur van de) Raad van Beheer, via het 

mailadres: CKI@raadvanbeheer.nl   

• De gevraagde informatie moet direct leesbaar zijn op het aanvraagformulier, dit betekent dat er geen 

links naar website of andere bronnen gelezen zullen worden. 

• Nascholingen life-op locatie, on-line-life en online-e-learning 

• Accreditatie aanvragen voor nascholingen gaan over opleidingen/ lezingen/ workshops die life of 

online worden aangeboden. De CKI vindt het noodzakelijk om een aantal specifieke voorwaarden te 

stellen aan het toekennen van accreditatiepunten aan deze evenementen. Er zal onderscheid worden 

gemaakt tussen ‘life-op locatie’ ‘online-life’ en ‘online e-learning’.  

• Life op locatie. Voor de life-op locatie evenementen geldt een controle op aanwezigheid bij aanvang 

en afsluiting van het evenement. Een halve dag heeft minimaal 2 ½ contacturen, een hele dag 

minimaal 5 contacturen.  

• Online life. De spreker/ docent biedt de lezing life aan. De deelnemers kunnen vanaf een zelf te kiezen 

locatie deelnemen aan het evenement. Er is voor alle deelnemers voldoende mogelijkheid tot het 

stellen van vragen en deze worden tijdens het evenement beantwoord. Duurt het evenement een 

halve dag (minimaal 2 ½ contacturen) dan moet er een controle op aanwezigheid zijn bij aanvang en 

bij het afsluiten van het evenement. Duurt het evenement een hele dag (minimaal 5 contacturen) dan 

moeten er, naast en controle op aanwezigheid bij aanvang en afsluiting nog een extra controle 

halverwege het evenement plaatsvinden.  

• Indien het mogelijk is om een online-life evenement later te volgen en hiervoor accreditatiepunten te 

verstrekken dan gelden er extra regels:  

• De aanwezigheidscontroles zijn gelijk aan online-life (zie hierboven). De extra controle die nodig is om 

te controleren dat de lesstof is gevolgd en begrepen moet bestaan uit het stellen van controle-vragen 

per onderwerp of minimaal tweemaal per evenement. Het voldoende beantwoorden van deze vragen 

is noodzakelijk om met een volgend onderdeel van de lezing te kunnen doorgaan of de lezing te 

kunnen afsluiten.  

• Online-e-learning. Voor het verstrekken van nascholingspunten aan nascholingen die in de vorm van 

e-learning worden aangeboden gelden dezelfde voorwaarden als genoemd bij de online-life 

evenementen die later gevolgd kunnen worden.  

• De aanbieder van het evenement moet op het aanvraagformulier voor nascholingspunten aangeven 

op welke wijze de vereiste controles worden uitgevoerd. De stukken die als bewijs van deze controles 

dienen moeten gedurende minimaal twee maanden. Na het volgen van het evenement worden 

bewaard en voor de CKI beschikbaar zijn voor controle.  

• Bij ‘vaste accreditaties’ zal voor de online evenementen die later kunnen worden gevolgd en de e-

learning evenementen een maximale accreditatie termijn van één jaar gelden.  

• Duur van het evenement: 

• De duur van het evenement wordt beoordeeld op basis van het aantal contacturen. Het betreft dus de 

‘lesuren’ exclusief pauzes. Een halve lesdag moet minimaal 2 ½ contacturen hebben en een hele dag 

minimaal 5 contacturen.  

• De informatie op het aanvraagformulier vormt de basis voor het toekennen van accreditatiepunten.  

• De categorieën die te lezen zijn in de tabel voor het toekennen van nascholingspunten vormen de 

basis voor de beoordeling. De commissie kynologisch instructeur kan, op basis van alle informatie, 

besluiten om af te wijken van de tabel.  
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