
   

     

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 werk-

gebied: opvoeding / houding / gedrag / leerprocessen / training en verdieping van 
deze onderwerpen. Bij de toekenning van de accreditatiepunten zal hier rekening 
mee worden gehouden. 

6. Op de lijst geaccrediteerde nascholing, is vermeld hoeveel studiepunten deze ople-
veren. 

 
Waar moet nascholing aan voldoen 
 

1. In eerste instantie moet de nascholing gericht zijn op het up to date houden van de 
opgedane kennis. 

2. Verder moet de nascholing gericht zijn op gedrag van de hond.  
3. Nascholing kan ook gericht zijn op onderwijstechnieken. 
4. Verder kan nascholing bestaan uit: Het verbreden van algemene kennis van opvoe-

den van honden voor zover dit een aanvulling is op reeds opgedane kennis tijdens de 
cursus kynologisch instructeur of een aanverwante cursus. 

5. Uitbreiding van kennis door het volgen van seminars die specifiek gericht zijn op het 
vak/ interesse gebied waarin de kynologisch instructeur les geeft.  
(jacht, IPO, SpH., behendigheid, flyball e.d.) 

6. Uitbreiding van kennis tot algemeen nut voor een vereniging zoals Dieren E.H.B.O., 
Fysiologie, cursussen over welzijn en stress bij honden, cursussen over lichamelijke 
problemen bij sporthonden en medische basiskennis,  

7. KK1 of KK2 

 

 



Categorie indeling nascholing 

A. Lezingen en workshops waar gedrag en leerprocessen, opvoeding/ 
functioneren in de maatschappij centraal staan.  
Verder medische onderwerpen zoals belastingen en belastbaarheid voor 
zover van belang bij het dagelijks functioneren en sporten. 

B. Lezingen en workshops die een waardevolle aanvullende kennis bieden op de 
onderwerpen die onder de eindtermen vallen zoals didactische vaardigheden 
en trainingsvaardigheden voor een bepaalde discipline of sport. 

C. Lezingen en workshops waarvan de aangeboden informatie interessant kan 
zijn voor een kynologisch instructeur maar waarvan niet gezegd kan worden 
dat de aangeboden kennis nodig is om cursisten op de juiste wijze te kunnen 
begeleiden. 

 A B C 

avond of halve dag 15 10 5 

    

hele dag 30 20 10 

 
Termijn 
 

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

• Er moet een schriftelijk bewijs van deelname worden overlegd, ondertekend door de 
organiserende instantie. (Dit bewijs kan worden geüpload via het formulier benoe-
ming kynologisch instructeur). 

• Nascholing wordt door de CKI beoordeeld en indien van het gewenste niveau, geac-
crediteerd. 

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

• Nascholing kan worden gevolgd in diverse categorieën.  
 
Aanvragen verlenging 
 

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

Eisen opleiding docent 

• Voor categorie A: gedragstherapeut voor leerprocessen. Dierenarts of aanverwante     
                                opleiding voor medische onderwerpen 

•                             B: Ervaren en nawijsbaar succesvol sporter/voorbrenger, onderwijzer. 

•                             C: Ter zake deskundig persoon zoals dierenarts assistent, voedings-                                     
          deskundige etc.. 

 


