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Raadar 
Special

Vernieuwde 
opleidingen

Opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 in nieuw 
jasje gestoken

De opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 die via de 

Raad van Beheer behaald kunnen worden, zijn recent 

vernieuwd en heten voortaan Basiscursus Fokken en 

Houden van honden en Voortgezette Kynologische 

Kennis. In deze Raadar Special bespreken wat er 

precies gaat veranderen en spreken we met twee 

docenten die de vernieuwde opleidingen verzorgen. 

De opleidingen Kynologische Kennis 1 en 2 (KK1 en KK2) van 

de Raad van Beheer zijn vernieuwd. Allereerst hebben de 

opleidingen deels een nieuwe inhoud gekregen, volledig in 

lijn met de recentste inzichten en (wetenschappelijke) 

ontwikkelingen binnen dit werkgebied. 

Voorheen behandelden de opleidingen KK1 en KK2 veel 

verschillende onderwerpen en werd alle leerstof 

bevraagd tijdens twee examens; één examen per 

opleiding. Aangezien een groot deel van de mensen 

deze opleidingen volgt naast hun werk, bleek het erg 

veel om dit te combineren. Om die reden zijn de 

opleidingen vernieuwd en modulair opgebouwd. Dat wil 

zeggen dat de opleidingen zijn opgedeeld in 

verschillende modules. De cursisten kunnen nu per 

module examen doen en op die manier de certificaten bij 

elkaar sparen totdat ze een opleiding compleet hebben. 

Zo maken we de opleidingen toegankelijker en beter te 

overzien, ook voor de mensen met overvolle agenda’s. 

Wat is er nog meer veranderd? De vernieuwde 

opleidingen kunnen nu door alle leden van de Raad van 

Beheer worden aangeboden. Dat betekent dat niet alleen 

kynologenclubs, maar ook rasverenigingen de 

opleidingen kunnen aanbieden. Hierbij gaat het opnieuw 

om toegankelijkheid; we willen dat zo veel mogelijk 

mensen gemakkelijk een vereniging in de buurt kunnen 

vinden waarbij ze de modules kunnen volgen. 
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Opbouw modulaire opleidingen

Ook de verdeling van de opleiding hebben we 

aangepast. Het eerste opleidingsdeel heet voortaan 

Basiscursus Fokken en Houden van honden (BFH), 

waarbij de nadruk sterk ligt op praktijkgerichte 

basiskennis voor mensen die een nest willen fokken. 

Fokken en Houden van honden omvat de volgende zes 

modules:

 → Module 1: Erfelijkheidsleer (basis)

 → Module 2: Voortplanting

 → Module 3: Gezondheid rond het nest 

 → Module 4: Wetten en regels

 → Module 5: Gedragsleer

 → Module 6: Voeding en verzorging

De nieuwe eindtermen voor deze opleiding kun je hier 

raadplegen.

Voor diegenen die zich na deze modules verder willen 

verdiepen en mogelijk door willen voor keurmeester, 

hebben we de tweede opleiding opgesteld. De 

bijbehorende modules zijn theoretischer gericht en 

dienen als voorbereiding op de cursus Exterieur en 

Bewegingsleer (E&B), de basisopleiding voor 

keurmeesters. Maar ook hierbij zijn toegankelijkheid en 

toepasbaarheid weer belangrijke kernwoorden. Dit 

tweede deel heet voortaan Voortgezette Kynologische 

Kennis en omvat:

 → Module 7: Anatomie en Basis Bewegingsleer

 → Module 8: Fysiologie

 → Module 9: Rassenkennis

 → Module 10: Kennis van Showreglementen  

 (tevens de vooropleiding voor ringmedewerkers) 

 → Module 15: Embryologie

 → Module 16: Erfelijkheidsleer (gevorderd)

https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/regelgeving-voor-opleidingen/
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De modules 11, 12, 13 en 14 zijn onderdeel van het 

vakbekwaamheidsbewijs Besluit Houders van Dieren 

(BHVD) en worden niet via aangesloten verenigingen van 

de Raad van Beheer gegeven. Deze opleidingen 

vervangen niet het vakbekwaamheidsbewijs BHVD. 

Onder andere Aeres Training Centre Barneveld biedt die 

opleiding aan. Aangezien bepaalde modules qua inhoud 

overeenkomen, onderzoeken wij momenteel of er 

vrijstellingen voor bepaalde modules van het 

vakbekwaamheidsbewijs BHVD gegeven kunnen worden.

Al het lesmateriaal zal voor iedereen online beschikbaar 

worden gemaakt. Een deel van de Basiscursus Fokken 

en Houden van honden is hier al gratis te downloaden op 

de website van de Raad van Beheer. Het lesmateriaal 

voor Voortgezette Kynologische Kennis volgt in het 

voorjaar van 2019. 

Examen BFH

Er is een overgangsperiode van Kynologische Kennis 1 

naar Basiscursus Fokken en Houden van honden. De 

mensen die nog KK1 hebben gevolgd en hiervoor examen 

willen doen, kunnen dat nog doen op 27 oktober 2018 of 8 

juni 2019. De deelnemers aan de basiscursus Fokken en 

Houden van honden zullen het nieuwe examen afleggen. 

De eerstvolgende examendatum daarvoor is 8 juni 2019. 

We spreken met Carine Stuurman, instructeur bij KC 

Roermond Echt en omstreken. Bij deze kynologenclub 

wordt minimaal één keer per jaar de opleiding Fokken en 

Houden van honden (voorheen KK1) gegeven. Ook zal KC 

Roermond Echt in de toekomst de opleiding Voortgezette 

Kynologische Kennis (voorheen KK2) gaan verzorgen. 

Een team van gespecialiseerde docenten verzorgen de 

lessen van de opleiding Fokken en Houden van honden 

bij KC Roermond Echt. Ook werken zij samen met andere 

kynologenclubs, bijvoorbeeld met de Maastrichtse 

Hondensport Vereniging, om zo expertise uit te wisselen. 

Het team bij KC Roermond Echt bestaat uit Alfons 

Simons, Jos Roberts, Hans Schnock en Carine Stuurman. 

Voor deze Raadar Special vroegen we Carine’s kijk op de 

vernieuwde opleidingen.

 

Heb je de indruk dat de oude wijze van examineren, 

waarbij de leerling bij te veel herexamens alles over 

moest doen, de drempel hoog maakte voor mensen? 

Ik denk dat niet zozeer alleen de wijze van examineren 

een drempel was, maar het feit dat de cursist in alle 

vakken examen moest doen. Veel cursisten zijn van 

mening dat als ze een opleiding starten, ze ook 

examen moeten doen. We krijgen voorafgaand aan de 

start van iedere opleiding ook veel vragen over het 

niveau van de opleiding. Het niveau van de 

deelnemende cursisten verschilt enorm van MBO 

niveau 2 tot aan universitair niveau. Ook zagen 

cursisten met name tegen erfelijkheidsleer als een 

berg op. Ik denk dat als cursisten straks kunnen 

starten met een module waar ze niet tegenop zien en 

deze met succes afronden, de weg naar de andere 

modules veel gemakkelijker wordt.

https://www.aerestrainingcentre-barneveld.nl
https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/basiscursus-fokken-en-houden-van-honden-bfh/


4Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 6   |   nummer 16   |   oktober 2018 Raadar

De indeling van de vakken en ook de invulling is 

aangepast. Zo komt bijvoorbeeld de Rassenkennis bij 

het tweede deel Voortgezette Kynologische Kennis (het 

oude KK2). Het eerste deel (Basiscursus Fokken en 

Houden van honden) is daardoor specifiek gericht op 

beginnende fokkers. Het tweede deel is gericht op 

mensen die zich verder willen verdiepen. Lijkt deze 

indeling je zinnig en verwacht je dat deelnemers dit ook 

zo zullen zien?

Ik denk dat dit een hele goede stap is. Wij hebben 

bijvoorbeeld voortplanting, voeding en gedrag al heel 

praktisch ingevuld. Het gaat er tenslotte om dat mensen 

niet alleen theoretische stof uit een boek krijgen maar 

juist ook leren nadenken over hoe je dingen het beste 

doet. Zo leren ze bijvoorbeeld wat er komt kijken bij het 

houden en fokken van honden, maar leren ze ook 

omgaan met de uitdagingen waarmee je met het fokken 

van een nest wordt geconfronteerd. Natuurlijk moeten 

mensen ook kennis hebben van het gedrag van honden 

en dit ook kunnen overbrengen op mensen. Het eerste 

deel is dus heel praktisch en prikkelt de cursisten om 

door te gaan met deel 2, de verdieping. Ook daarvan 

verwacht ik dat de aangeboden kennis praktisch 

aangeboden kan worden. 

De nieuwe basisopleiding Fokken en Houden van 

honden is inderdaad erg praktijkgericht. Denk je dat dit 

in een behoefte zal voorzien voor beginnende fokkers?

Zeker, stof blijft veel beter hangen met leuke 

voorbeelden uit de praktijk. Tijdens de cursus kunnen de 

mensen samen nadenken over een onderwerp en kennis 

en ervaringen met elkaar delen. Veel mensen kunnen 

een boek uit hun hoofd leren. Maar wat blijft daar van 

hangen? Wij horen van cursisten aan het einde van de 

opleiding vaak dat ze ontzettend veel kunnen met de 

praktische tips die ze tijdens de les krijgen.

Ook sluit het lesmateriaal nu nauw aan met de lesstof die 

behandeld wordt tijdens de lessen. Met de nieuwe opzet 

kan de lesstof bovendien steeds worden aangepast aan 

de nieuwe kennis, ervaringen en inzichten en direct 

online worden gedeeld met de cursisten. 

De nieuwe opleidingen worden modulair: de mensen 

kunnen zo per vak examen doen en hun diploma bij 

elkaar sparen. Denk je dat dit de toegankelijkheid voor 

de opleidingen zal vergroten?

Ik denk dat dit zeer zeker het geval is. Voor veel mensen is 

de hoeveelheid stof per examen een grote hobbel en wat 

is nou leuker dan per certificaat te werken en je hele kast 

vol te hebben met behaalde certificaten? Als je weet dat je 

al een aantal onderdelen hebt gehaald, zal je sneller 

harder werken voor een onderdeel dat je moeilijk vindt. 

Deze opzet geeft de cursisten meer zelfvertrouwen. 

Verder spreken we met Wendy van Dijk. Zij is sinds 

2 jaar keurmeester en sinds afgelopen jaar docent 

Basiscursus Fokken en Houden van Honden (voorheen 

KK1) bij KC Almelo. Wendy is ooit zelf begonnen met 

de opleiding KK1 bij KC Almelo om meer over (haar) 

honden te leren. In het dagelijks leven is ze docent en 

examendeskundige aan een MBO-opleiding. 
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Je hebt zelf de opleiding in de oude stijl, KK1, gevolgd. 

Wat zie jij als voordelen/verbeterpunten van de 

vernieuwde basiscursus Fokken en Houden van 

honden?

Een aantal onderdelen van de KK1 waren verouderd, 

bijvoorbeeld een aantal inzichten over gedrag. Het 

lesmateriaal van de nieuwe modules zal meer up-to-date 

worden gehouden. Daar ben ik blij mee. Natuurlijk 

hebben de meeste docenten zelf de inhoud van de 

cursus die ze gaven wel steeds geüpdatet, maar het was 

niet altijd duidelijk wat er met het examen gebeurde. Het 

oude examen was soms taalkundig ingewikkeld, dan test 

je begrijpend lezen en geen kynologische kennis.

De nieuwe basisopleiding Fokken en Houden van 

honden is erg praktijkgericht en specifiek gericht op 

beginnende fokkers. Denk je dat dit in een behoefte zal 

voorzien voor beginnende fokkers?

Dat weet ik wel zeker, een deel voor (beginnende) 

fokkers lijkt mij heel zinnig. Op dit moment worden er 

door andere organisaties al lezingen en cursussen 

daarover gehouden en die worden goed bezocht. 

Bovendien kan een fokker door de behaalde examens 

ook aantonen dat hij/zij het fokken serieus neemt. 

Denk je dat de opleidingen door de vernieuwde opzet 

toegankelijker worden voor cursisten?

Ik denk inderdaad dat meer mensen zich in hun hond en 

de kynologie gaan verdiepen doordat de modules korter 

en toegankelijker zijn. Wel hoop ik dat alle modules door 

deze vernieuwing op meer plaatsen aangeboden zullen 

worden. Mensen die ’s avonds na hun werk nog een 

cursus volgen en daarvoor meer dan een uur moeten 

reizen, moeten wel heel gemotiveerd zijn. Je ziet dan ook 

vaak mensen afhaken omdat het niet te combineren is 

met werk en/of gezin. Beschikbaarheid in de buurt 

vergroot ook de toegankelijkheid.

Ik hoop dat de modulaire opbouw de weg naar het 

Keurmeesterschap bovendien versneld en betaalbaarder 

maakt. KC’s weten vaak door inzet van leden/vrijwilligers 

de kosten van cursussen laag te houden, maar 

examengelden zijn vaak pittig en als je alles optelt tikt 

het aardig aan. Het is een geweldige hobby, maar het 

moet wel betaalbaar blijven. Dankzij de vernieuwde opzet 

zijn de examengelden evenredig verdeeld over de 

examens van de verschillende modules, wat ook weer de 

toegankelijkheid vergroot.

Informatieavond

Op 30 mei en 20 september organiseerden we een 

informatieavond voor docenten, kynologenclubs en 

rasverenigingen die kynologische opleidingen (willen 

gaan) geven. Tijdens deze avond gaf projectleider 

Marjoleine Roosendaal meer uitleg over deze vernieuwde 

opleidingen en de bijbehorende modulaire opzet. Ook 

informeerde zij de deelnemers over de inhoud van de 

opleidingen en de nieuwe manier van examineren. 


