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Special
opleidingen

UPDATE KYNOLOGISCHE OPLEIDINGEN

De Raad van Beheer biedt een aantal kynologische 
opleidingen aan. Een enthousiaste groep mensen is 
hard bezig een aantal opleidingen nóg beter te maken. 
In deze Raadar special staan we stil bij de opleidingen 
en de ontwikkelingen die nu gaande zijn.
Om de opleidingen up-to-date te houden is er een 

Werkgroep Opleidingen. Deze werkgroep bestaat op 

dit moment uit zeven enthousiaste leden die sterke 

affiniteit hebben met onderwijs in het algemeen en met 

de kynologie in het bijzonder: Lida Reeskamp-Blok, 

Marc Schellekes, Pauline van der Lans, Theo Viets, Hans 

Hilverda, Kerstin Ueckert en Marion ten Cate. 

De leden van de Werkgroep Opleidingen. Vlnr Lida Reeskamp-Blok, Marc Schellekes, Pauline van der Lans, Theo Viets, Hans 

Hilverda, Kerstin Ueckert en Marion ten Cate

De Raad van Beheer werkt hard aan deskundigheidsbevordering. Deze toehoorders volgen een sessie van onze Kennis Tour 

Exclusief.
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BASISCURSUS FOKKEN EN HOUDEN VAN HONDEN EN 
VOORTGEZETTE KYNOLOGISCHE KENNIS

Het opleidingstraject van de Raad van Beheer begint met de Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH). 
De vervolgopleiding Voortgezette Kynologische Kennis (VKK) gaat verder waar de BFH is geëindigd en zorgt voor 
meer verdieping. Beide opleidingen worden momenteel herzien en komen in een nieuwe opzet en met een nieuwe 
naam terug.

Deze BFH- en VKK-opleiding zijn enkele jaren geleden 

geïntroduceerd en hebben de KK1 en KK2 vervangen. 

Een belangrijk verschil met de oude opleidingen is dat 

de opleidingen in modules zijn opgedeeld en kandi-

daten per module examen kunnen doen, in plaats van 

de hele opleiding in één keer. De modules zijn gratis te 

downloaden van de website van de Raad van Beheer. 

Ook bieden onze kynologische verenigingen deze 

opleidingen regelmatig aan, waarbij cursisten onder 

begeleiding van een docent worden voorbereid op het 

examen. 

Cursussen worden herzien
Op dit moment zijn beide opleidingen in de revisie. De 

Werkgroep Opleidingen is ze kritisch aan het bestu-

deren, om ze daarna aan te passen aan de nieuwste  

wetenschappelijke inzichten en zo de kwaliteit van de 

modules te verbeteren. De opleidingen blijven uit 

modules bestaan, maar de onderwerpen zullen straks in 

een andere volgorde worden aangeboden. Ook de 

inhoud wordt waar nodig aangepakt. 

Het doel van de nieuwe opzet is om de cursist mee te 

nemen in het verhaal. We beginnen bij de hond als 

geheel en van daaruit gaan we steeds dieper de materie 

in. Hierdoor wordt het een logisch verhaal en wordt het 

makkelijker om de verbanden tussen de verschillende 

modules te zien.  

Overgangsregeling
Zodra alle modules zijn aangepast, wordt er een sessie 

met de docenten en geïnteresseerden gehouden om 

nog eens kritisch te kijken naar de nieuwe modules. Na 

de laatste aanpassingen zullen de nieuwe modules in 

één keer de huidige BFH en VKK vervangen. Om 

verwarring te voorkomen zullen beide opleidingen een 

nieuwe naam krijgen en zal er een overgangsregeling in 

werking treden om de overgang zo soepel mogelijk te 

laten verlopen. 

Online examens bij VKK
De VKK-opleiding bestaat uit zes modules die – met 

uitzondering van de module 9 Rassenkennis en Termi-

nologie – mondeling worden geëxamineerd. Tijdens de 

coronapandemie was het niet mogelijk om de examens 

op locatie te laten plaatsvinden. Om kandidaten niet te 

hinderen in hun ontwikkeling, hebben we de mogelijk-

heid tot online examens geïntroduceerd. Kandidaten 

konden in een pilot via een MS Teams-meeting het 

examen afleggen. Deze pilot is iedereen goed bevallen, 

zodat we hebben besloten om kandidaten de mogelijk-

heid te blijven bieden om voor maximaal twee modules 

digitaal examen af te leggen – met uitzondering van 

module 7 Anatomie & Basis Bewegingsleer; deze dient 

te allen tijde in een fysieke setting geëxamineerd te 

worden.
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OPLEIDING EXTERIEUR EN BEWEGING

Aan de opleiding Exterieur en Beweging (E&B) kan een 
cursist deelnemen zodra hij/zij de vooropleidingen BFH 
& VKK heeft afgerond. Bij de E&B-opleiding staat het 
uniform beoordelen van de honden in stand en in bewe-
ging centraal. De opleiding gaat er iets anders uitzien.

De E&B-opleiding die in september aanstaande start, 

heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Zo werd er tot nu 

toe uitgebreid stilgestaan bij de bouw van de hond, het 

gangwerk en het schrijven van het keurverslag. Ook werd 

uitgebreid aandacht besteed aan het keurmeesterschap, 

ethiek, en gezondheid van de hond tijdens het keuren. 

Ook was een cursist die geslaagd was voor de E&B-oplei-

ding automatisch aspirant-keurmeester. Daar komt nu 

verandering in.

In de praktijk blijkt dat niet alle deelnemers aan de 

E&B-opleiding geïnteresseerd zijn om keurmeester te 

worden, maar deelnemen omdat ze graag meer willen 

weten over het beoordelen van exterieur en beweging 

van de hond. Ook blijkt in de praktijk dat de overgang 

van de opleiding E&B naar het doen van een rasexamen 

erg groot is. Om kandidaten hier beter op voor te 

bereiden is er een nieuw aspirant-keurmeestertraject 

vastgesteld. 

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe opzet van de 

E&B zijn als volgt:

 →  meer aandacht voor de bouw van de hond en het 

gangwerk;

 →  meer aandacht voor het beoordelen van de hond in 

stand en beweging;

 →  meer aandacht aan het beoordelen van het gebit en  

het benaderen van honden; 

 →  ethiek, gezondheid en keurmeesterschap verhuizen 

van de E&B-opleiding naar het nieuwe aspirant-keur-

meestertraject;

 →  invoering van een digitaal vragenuurtje;

 →  invoering tussentijdse evaluatie en groepsevaluatie;

 →  E&B-geslaagden zijn niet automatisch meer aspi-

rant-keurmeester, maar kunnen doorstromen naar het 

vervolgtraject voor aspirant-keurmeester.

Meer aandacht voor bouw en gangwerk van de hond

OPLEIDING TOT EXTERIEURKEURMEESTER
Er komt een nieuw traject voor mensen die graag exterieurkeurmeester willen worden. Dit traject zal onder andere 
bestaan uit een motivatiegesprek, een aantal lesdagen en het toewijzen van een coach. 

Bij dit traject wordt er uitgebreid stilgestaan bij het 

keurmeesterschap, het opgeven voor en deelnemen aan 

rasexamens, de voorbereiding op het rasexamen en het 

schrijven van keurverslagen voor het rasexamen. Zo 

hopen wij dat aspirant keurmeesters beter voorbereid 

worden op het exterieurkeurmeesterschap en het 

succesvol afleggen van rasexamens. Na het doorlopen 

van het traject is de kandidaat aspirant-keurmeester. 

NASCHOLING EXTERIEURKEURMEESTERS 
In Nederland kennen wij een uitgebreid opleidingstraject om exterieurkeurmeester te worden. Sinds ongeveer zes 
jaar stopt het hier niet bij. Exterieurkeurmeesters zijn ook verplicht om deel te nemen aan nascholing. 

Deze nascholing is expliciet niet bedoeld om de kennis te 

verdiepen in specifieke rassen, maar is erop gericht 

keurmeesters bij te scholen op het gebied van gezond-

heid, welzijn, ethiek en professioneel handelen. 

Sinds dit jaar organiseert de Commissie Keurmeesters 

van de Raad van Beheer deze nascholing.  Keurmeesters 

moeten in drie jaar tijd 90 nascholingspunten behalen; 

voor een nascholingsdag worden 30 punten toegekend. 

De eerstvolgende nascholingsdag staat gepland op 
zaterdag 1 oktober en zal in het teken staan van het 
RSI-beleid in Nederland. 
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VOOR FOKKERS: VAKBEKWAAMHEIDSOPLEIDINGEN 

In 2014 werd het Besluit houders van dieren van kracht. Daarin staat onder meer beschreven aan welke eisen een 
locatie moet voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne. Ook schrijft het besluit voor dat een fokker die aan 
bepaalde criteria voldoet, een certificaat van vakbekwaamheid hond/kat moet behalen. 

Criteria die bepalen of iemand een vakbekwaamheids-

bewijs moet hebben, zijn onder meer dat iemand meer 

dan twintig pups per 12 maanden fokt en dat iemand 

pups verkoopt aan anderen dan familie of vrienden. Meer 

informatie hierover op de website van de rijksoverheid 

Voor fokkers die nog niet in het bezit zijn van het vakbe-

kwaamheidsbewijs kan het interessant zijn om het alsnog 

te halen. Ook als u minder dan twintig pups per twaalf 

maanden fokt, want mochten er problemen ontstaan met 

een puppykoper dan zal de rechter graag willen weten of 

u het vakbekwaamheidsbewijs hebt. De Raad van Beheer 

wil zijn fokkers hierbij graag faciliteren en werkt daarom 

samen met de landelijk erkende opleidingsinstituten 

Aeres Training Centre Barneveld en Yuverta leven lang 

ontwikkelen in Den Bosch.  

VAKBEKWAAMHEIDSOPLEIDING AERES TRAINING CENTRE

Een erkend vakbekwaamheidsbewijs kunt u halen bij Aeres Training Centre Barneveld. Er is keuze uit drie 
verschillende cursussen: ‘Ondernemer asiel, pension, cattery en kennel’, ‘Vakbekwaam houder van honden en 
katten’ en ‘Vakbekwaam houder van honden en katten exclusief voor leden van de Raad van Beheer’.

Keuze 1: Ondernemer asiel, pension, cattery en kennel
Deze opleiding bestaat uit elf lesdagen en is zeer 

geschikt voor iedereen die de tijd nodig heeft om te 

leren. Alle lesstof die getoetst wordt voor het vakbe-

kwaamheidsbewijs wordt behandeld in de les. Vaardig-

heden worden geoefend in praktijklessen. Deze oplei-

ding is ook zeer geschikt voor de startende 

ondernemer, omdat er aandacht is voor ondernemers-

vaardigheden. Dit wordt apart getoetst en is vrijblijvend. 

Na afloop krijgt u, naast uw vakbekwaamheidsbewijs, 

een certificaat voor dit onderdeel. Ook zeer geschikt 

voor de startende houder van honden. 

Kosten: € 1.575,- incl. kennis- en vaardigheidsexamen

Keuze 2: Vakbekwaam houder van honden en katten
Deze cursus bestaat uit vier lesdagen en is ontwikkeld 

voor iedereen die al ervaring heeft in het houden van 

honden en/of katten. De cursus behandelt de belang-

rijkste onderwerpen die het “Besluit houders van 

dieren” bevat. Er zijn vier praktijklessen waarin u aan de 

slag gaat met vaardigheden die worden getoetst in het 

vaardigheidsexamen. Naast de theorie- en praktijk -

lessen werkt u thuis verder met de bestudering van een 

aantal onderwerpen. 

Kosten: € 875,- , incl. kennis- en vaardigheidsexamen

Keuze 3: Vakbekwaam houder van honden en katten 
exclusief voor leden van de Raad van Beheer
Deze cursus bevat de nodige onderwerpen die 

aandacht vereisen ter voorbereiding van het theorie- en 

vaardigheidsexamen voor het vakbekwaamheidsbewijs. 

Daarnaast heeft de Raad van Beheer specifiek voor de 

hondenfokker een aantal onderwerpen toegevoegd. 

Hierdoor wordt u bijgepraat over de nieuwe thema’s 

binnen de hondenfokkerij, waaronder het belang van 

het opstellen van fokdoelstellingen. Deze opleiding 

bestaat uit onlinedagdelen en één praktijkdag. 

Kosten: € 875,-, incl. kennis- en vaardigheidsexamen 
(minimaal 14 deelnemers om te kunnen starten)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/dierenwelzijn-huisdieren
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Eisen
Om het vakbekwaamheidsbewijs te halen moet u een 

digitaal theorie-examen doen en een vaardig-

heidsexamen afleggen. Het digitale examen is een 

landelijk examen en bij elke onderwijsinstelling 

hetzelfde. Voor het vaardigheidsexamen geldt 

hetzelfde. De uit te voeren opdrachten zijn hiervoor 

vastgesteld. Aeres adviseert praktijkervaring op te 

doen door stage te lopen of mee te lopen op een 

bedrijf waar honden en katten worden gehouden en 

waar de eigenaar of medewerker in het bezit is van het 

“oude” Honden- en kattenbesluit of het “nieuwe” 

vakbekwaamheidsbewijs. 

Over Yuverta 
Yuverta leven lang ontwikkelen (llo) heeft een breed 
aanbod aan praktijkgerichte opleidingen en trainingen. 
Het aanbod is gericht op professionals in het groene 
werkveld of zij-instromers die een start willen maken 
binnen de sector. Daarnaast heeft Yuverta een specifiek 
aanbod aan trainingen en examens voor mbo-studenten 
dat leidt tot een upgrade van hun diploma.

Aeres Training Centre 

Aeres Training Centre Barneveld is 
marktleider op het gebied van dierver-
zorgingsopleidingen en -cursussen voor 
volwassenen. U vindt het centrum op de 
7,5 hectare groene campus van Aeres 
Barneveld tussen de ruim 2.000 dieren. 
Praktijkonderwijs met vele faciliteiten 
zoals een dierenartspraktijk, een eigen 
kennel waar 25 gasthonden verblijven en 
drie cattery’s.

VAKBEKWAAMHEIDSOPLEIDING YUVERTA LLO

De online training ‘Houder van Dieren Hond en Kat’ van Yuverta llo is bedoeld voor iedereen die bedrijfsmatig 
werkt met honden en katten en verplicht is een vakbekwaamheidsbewijs te hebben. Deze online training kan 
versneld worden doorlopen en biedt mensen met voldoende praktijkervaring een goede basis. 

In de training komen belangrijke onderwerpen als 

dierenwelzijn, -verzorging, -huisvesting, -voeding, -voort-

planting en relevante wet- en regelgeving aan bod. 

Kortom, alles om een goede verzorging van honden en 

katten te garanderen.

Opbouw training en examen
 → zelfstudie met e-learning,

 → kennisexamen van 1 uur,

 → vaardigheidsexamen van 2 uur.

Eisen
U sluit de training (=zelfstudie met e-learning) af met een 

kennis- en praktijkexamen, waarna u het bewijs van 

vakbekwaamheid honden en katten ontvangt. U bent niet 

verplicht om een stage te volgen. Wel is het belangrijk 

dat u voldoende praktijkkennis en -ervaring hebt. Dit 

wordt getest met een vaardigheidsexamen. De examens 

vinden plaats op diverse locaties verdeeld over het land: 

onder andere in Aalsmeer, Den Bosch, Dordrecht, Horst 

en Rijkswijk. Meer informatie over de Yuverta-trainingen 

vindt u op llo.yuverta.nl.  

Proeftraining
Samen met de Raad van Beheer organiseert Yuverta in 

september/oktober 2022 twee proeftrainingen in het 

midden van het land. Voor deze trainingen geldt 15 
procent korting op de normale prijs van € 375,-.

http://llo.yuverta.nl
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HET BELANG VAN GOED OPGELEIDE KYNOLOGISCH 
INSTRUCTEURS

De Raad van Beheer vindt het belangrijk om instructeurs die zich bezighouden met 
opvoeding en opleiding van honden zo veel mogelijk kennis mee te geven. Wij streven 
er dan ook naar om professioneel opgeleide kynologisch instructeurs les te laten 
geven. Zij hebben geleerd op adequate wijze verschillende soorten honden en bazen te 
benaderen en hen vaardigheden aan te leren volgens actuele normen. 

Onze kennis over gedrag en welzijn van honden is sterk 

toegenomen. Ze maakt deel uit van hoe wij als maat-

schappij met huisdieren omgaan en wat wij wenselijk en 

(on)acceptabel vinden qua sociaal gedrag van honden. Het 

welzijn van onze honden is eveneens gebaat bij de 

toegenomen kennis over gedrag en de daarbij passende 

opvoeding en opleiding. Zij heeft veel positieve gevolgen 

voor diverse hondensporten en omgangsvormen met 

honden, waardoor de kwaliteit van leven van onze honden 

is geborgd. 

Nascholing
Door de toegenomen kennis over hondengedrag worden 

er ook hogere eisen gesteld aan de kynologisch instruc-

teur. De opleiding is dan ook veel professioneler geworden 

en er wordt volop na- en bijgeschoold om de instructeurs 

optimaal op de hoogte te houden van de actuele weten-

schappelijke inzichten die er op het gebied van opvoeding, 

welzijn, gedrag en sport zijn. Na het behalen van het 

certificaat Kynologisch Instructeur biedt de Raad van 

Beheer in samenwerking met experts uit het veld diverse 

cursussen aan, waarmee nascholingspunten behaald 

kunnen worden. Deze cursussen zijn door de Commissie 

Kynologisch Instructeur (CKI) beoordeeld op inhoud en 

aansluiting bij de opleiding en worden daarna geaccredi-

teerd. Zo voorziet de CKI in de behoefte om kennis 

up-to-date te houden en hond en consument altijd het 

beste te bieden wat op dat moment qua kennis voor-

handen is.

Over de CKI
De CKI bestaat uit experts uit het (werk)veld en weten-

schappers. De Raad van Beheer streeft ernaar commissie-

leden uit verschillende takken van de hondensport in de 

commissie te hebben. Op dit moment bestaat de CKI uit 

Gerard Besselink, Paul de Vos, Eline Teygeler en Quirine 

Potter van Loon. Er is een vacature voor een enthousiast 

kynoloog die werkzaam is bij één van de vele regionale 

kynologenclubs. De commissie heeft veel tijd en moeite 

besteed aan het opstellen van eindtermen en uitvoerings-

bepalingen voor de opleiding tot kynologisch instructeur 

en is ook verantwoordelijk voor het accrediteren van 

opleiders.

Opleidingsinstituten
Op dit moment zijn er zeven door de Raad van Beheer 

geaccrediteerde opleidingsinstituten: Annorlunda Kynolo-

gisch Kenniscentrum, DogVision, Honden Advies Centrum 

Roermond (HACR), Kynotrain, Martin Gaus Academie, 

Nederlandse Vereniging voor Instructeurs in Hondenop-

voeding en -Opleiding en Tinley Academie.

Iedere vijf jaar worden de criteria en de verschillende 

opleidingen opnieuw bekeken en bepaald of ze nog 

voldoen aan de huidige criteria. In collegiaal overleg wordt 

gekeken naar verbeterpunten en worden ook alumni 

geïnterviewd om tevredenheid en voorbereiding op de 

praktijk te toetsen. In 2021 heeft een heraccreditatie 

plaatsgevonden. Zowel de CKI als de opleidingsinstituten 

hebben daarbij veel van elkaar geleerd, wat bijdraagt aan 

verdere verbetering en professionalisering van de oplei-

ding tot kynologisch instructeur in Nederland. Alle zeven 

opleidingen zijn opnieuw geaccrediteerd en zullen het 

komend jaar weer vele cursisten kunnen ontvangen.

De CKI-leden. Boven Gerard Besselink (l.) en Paul de Vos, 

onder Eline Teygeler (l.) en Quirine Potter van Loon
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VIP: VEILIGHEID INTERVENTIE EN PREVENTIE

Kynologisch instructeurs kunnen zich nascholen 
en specialiseren in verschillende richtingen. Een 
daarvan is Veiligheid, Interventie & Preventie (VIP). 
Een kynologisch instructeur die deze nascholing heeft 
gevolgd, is gespecialiseerd in preventie en begeleiding 
van honden met een verhoogd risico op bijtincidenten. 

Het voorkómen van bijtincidenten is van groot belang 

voor mensen, honden én de openbare veiligheid. Bijtinci-

denten met honden komen geregeld voor, en huisartsen 

en EHBO-posten behandelen regelmatig mensen die al 

dan niet ernstige bijtwonden hebben opgelopen. Ook 

honden moeten veelvuldig worden behandeld na een 

bijtincident, of komen zelfs te overlijden. Politiek en 

maatschappij roepen al jaren om gerichte actie. Daarom 

hebben de door de Raad van Beheer erkende opleiders 

tot kynologisch instructeur de handen ineengeslagen en 

ontwikkelden de opleiding tot kynologisch instructeur 

VIP.

Kynologisch instructeur VIP
De opleiding Veiligheid, Interventie & Preventie bestaat 

uit elf lesdagen. Deze lesdagen zijn los te volgen als 

nascholing en worden verspreid aangeboden door de 

erkende opleidingsinstituten. Gediplomeerde kynolo-

gisch instructeurs die deze opleiding voltooien, zijn 

gespecialiseerd in preventie en begeleiding van honden 

met een verhoogd risico op bijtincidenten. Zij kunnen 

eigenaren leren hun hond op een veilige en verant-

woorde manier te houden. Bovendien kunnen zij 

optreden als vraagbaak voor gemeentes en andere 

overheidsinstellingen als het gaat om gedrag, training en 

risico’s van honden. Ook kunnen zij ondersteuning 

bieden aan gedragstherapeuten, bijvoorbeeld ingeval 

van bijtincidenten.

Commissie Kynologisch Instructeur
De Commissie Kynologisch Instructeur (CKI) van de Raad 

van Beheer heeft de nascholingen van de opleidingsinsti-

tuten afzonderlijk geaccrediteerd voor nascholings-

punten. Bij het verstrekken van nascholingspunten houdt 

de CKI rekening met de achtergrond en ervaring van de 

docenten van de erkende opleidingsinstituten. De CKI 

heeft tevens de eindtermen van de opleiding tot Kynolo-

gisch Instructeur VIP goedgekeurd. Wie volledig voldoet 

aan de VIP-nascholingseisen wordt als Kynologisch 

Instructeur VIP vermeld op de website van de Raad van 

Beheer.

Meer informatie
Meer informatie over deze nascholingen/opleiding vindt u 

op de website van de Raad van Beheer , en verder onder 

de hoofdstukken Nascholing Kynologisch Instructeur VIP  

en Overzicht opleiding Kynologisch Instructeur VIP.

Iemand met de VIP-opleiding is gespecialiseerd in preventie en begeleiding van honden met verhoogd bijtrisico...

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kynologisch-instructeur/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kynologisch-instructeur/ki-vip/
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kynologisch-instructeur/overzicht-opleiding-kynologisch-instructeur-vipogisch-instructeur-vip/
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Meer informatie op de website van de rijksoverheid Het UWV beheert de aanvragen en voert deze uit

STAP-BUDGET VOOR SCHOLING EN ONTWIKKELING 

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing 
en ontwikkeling. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Aanvragen kan vanaf vrijdag 1 juli aanstaande, 
10:00 uur. Wij adviseren u dit meteen die dag te doen, omdat het budget snel op is. Let op: het STAP-budget is 
uitsluitend van toepassing op de vakbekwaamheidsopleidingen van Aeres en Yuverta llo!

U kunt als werkende of werkzoekende eenmaal per jaar 

het STAP-budget aanvragen via www.stapuwv.nl. Elke 

twee maanden start een aanvraagperiode. Is het geld van 

een periode op als u een aanvraag wilt doen? Probeer 

het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode.  

Voorwaarden STAP-budget
Er is wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van 

STAP-budget. Bijvoorbeeld dat u 18 jaar of ouder bent en 

dat u nog geen AOW ontvangt. Ook moet de training, 

cursus of opleiding in het STAP-scholingsregister staan 

en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAP-

budget wordt aangevraagd. De aanvraag dient minimaal 

vier weken voor de start van de opleiding aangevraagd te 

worden. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het 

bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de 

aanvragen en voert deze uit.

Lees meer over het STAP-budget op de website van de 

rijksoverheid 

OPLEIDING TOT KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR MODULAIR 
EN REGIONAAL?

Om de behoefte aan een modulaire, regionale opleiding tot kynologisch instructeur te peilen, heeft de Raad 
van Beheer begin mei jl. een enquête naar alle 65 kynologenclubs gestuurd. Inmiddels hebben 35 verenigingen 
gereageerd en gaan wij met deze reacties spoedig aan de slag. Wij hopen evenwel dat er nog wat reacties bij gaan 
komen om een nóg beter beeld te krijgen.

Omdat kynologenclubs bij het opleiden van hun instruc-

teurs drempels ervaren inzake de (reis)tijd en kosten die 

ermee gemoeid zijn, onderzoeken we in hoeverre het 

mogelijk is de opleiding tot kynologisch instructeur 

modulair en regionaal aan te bieden. De meeste oplei-

ders die namens de Raad van Beheer geaccrediteerd zijn, 

staan open voor deze stap. Zodra wij een goed beeld 

hebben van de regionale behoefte, kunnen wij verder 

met de opleiders in gesprek over het hoe en wanneer.

Positief
De opleiding tot kynologisch instructeur is een belang-

rijke factor voor de opvoeding van honden in ons land. 

Goed opgeleide instructeurs zijn cruciaal voor opvoeding 

van honden, en goed opgevoede honden stralen positief 

af op de gehele hondenwereld. De Raad van Beheer is al 

heel blij met de inmiddels ruim 500 officieel benoemde 

kynologisch instructeurs, maar streeft ernaar dit aantal 

samen met de kynologenclubs nog verder uit te bouwen.

Zoek de verschillen
ZIE JIJ 

WELKE  HOND 
MET ZORG 
GEFOKT IS?

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

Deze campagne is een initiatief van:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
http://www.stapuwv.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
http://www.puppyverschillen.nl

