
Eindelijk....
de erkenning van de Kynologisch instructeur van de Raad van Beheer is een feit!

7 Oktober jl. heeft het Bestuur van de Raad van Beheer de uitvoeringsregels, inclusief de overgangsregeling voor de 
Kynologisch instructeur, goedgekeurd. Tevens zijn de leden van de Commissie Kynologisch Instructeur (C-Ki) benoemd 
voor de uitvoerende werkzaamheden.

Wat is een Kynologisch instructeur?
Door het benoemen van een instructeur tot Kynologisch instructeur worden de instructeurs, die actief zijn binnen 
de verschillende verenigingen binnen de Raad van Beheer, onderscheiden van degenen die zonder de gewenste 
opleiding instructiecursus geven. 
Een Raad van Beheer Kynologisch instructeur, staat voor een instructeur die beschikt over gedegen kennis met 
betrekking tot het opvoeden van honden en is iemand die instructie geeft aan hondeneigenaren op een manier 
waarbij het welzijn en de intrinsieke waarde van de hond voorop staat. Een instructeur die ook  op de hoogte is van 
bestaande en nieuwe trainingsmethodieken en deze op een correcte wijze weet toe te passen.
Elke benoemde Kynologisch instructeur ontvangt een certificaat van de Raad van Beheer. De benoeming geldt voor 
maximaal drie jaar. Binnen deze drie jaar moet de benoemde Kynologisch Instructeur minimaal twee nascholingen 
volgen, die door de C-Ki worden georganiseerd. Aan het einde van de periode en na het volgen van de nascholingen 
wordt de benoeming wederom verlengd voor een periode van 3 jaar. Op deze wijze borgt de C-Ki het continueren van 
de kennis en ervaring van onze gecertificeerde Kynologisch instructeurs.

Wie komen er in aanmerking voor Kynologisch instructeur?
Er is door de C-ki een overgangsregeling samengesteld die uit twee delen bestaat. 
Optie 1: De instructeur heeft vanaf 1 januari 2007 een cursus Kynologisch instructeur gevolgd en deze met een 
diploma afgesloten. Deze instructeur komt direct in aanmerking voor de benoeming tot Raad van Beheer Kynologisch 
instructeur.
Optie 2: De instructeur heeft voor 1 januari 2007 een instructeur cursus doorlopen en met een diploma afgesloten. 
De C-Ki zal de gevolgde cursus beoordelen, maar het is ook van belang of deze instructeur actief instructie heeft 
gegeven en nog steeds geeft bij een aangesloten vereniging. In samenspraak met de vereniging zal deze instructeur 
zo snel mogelijk worden uitgenodigd voor een nascholing. Uitgangspunt is een soepel toelatingsbeleid. Daarmee 
wordt tegemoet gekomen aan de wens van de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen.

Wie kan zich aanmelden?
Elke instructeur kan zich aanmelden en wordt tot 1 januari 2012 beoordeeld volgens de overgangsregeling. Meldt u 
dus altijd aan! 
Na ontvangst van uw aanmelding stuurt de secretaris van de C-Ki u bericht over de stukken, die u aan de C-Ki moet 
toezenden. De kosten voor de benoeming van Raad van Beheer Kynologisch Instructeur bedragen € 19,-.De namen 
van de benoemde Raad van Beheer Kynologisch instructeurs worden gepubliceerd op de website van de Raad van 
Beheer.

Waar kunt u zich aanmelden?
Op de website van de Raad van Beheer, www.raadvanbeheer.nl, vindt u alle formele informatie en kunt u zich 
aanmelden. 
Alle overige informatie vindt u op www.C-Ki.nl, de website van de Commissie Kynologisch instructeur, die dagelijks 
wordt bijgewerkt met de laatste informatie.

Laten we samen laten zien waar de kynologie voor staat!


