Regels nascholing exterieurkeurmeesters
De exterieurkeurmeester heeft een belangrijke taak in het bewaken van het juiste rastype, ‘fit for
function’ als ook het algemene welzijn van rashonden tijdens de keuringen.
Om deze taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen is het belangrijk om de kennis, opgedaan
tijdens de opleiding naar het keurmeesterschap en meer specifiek het raskeurmeesterschap, te
onderhouden. De leden van de Raad van Beheer zijn akkoord gegaan met de nascholingsverplichting
voor exterieurkeurmeesters. Iedere exterieurkeurmeester is zelf verantwoordelijk voor deze
nascholing.
De afspraken zijn:
1. Iedere 3 jaar moet de exterieurkeurmeester minimaal 90 punten behaald hebben op
nascholingsmomenten van verschillende onderdelen en inhoud. Afhankelijk van de
nascholingsmogelijkheid worden 15 of 30 punten toegekend.
2. De nascholing moet gericht zijn op de verdieping van de kennis van honden.
a. De nascholing kan dus ook gericht zijn op het welzijn en gedrag van de hond.
3. Voorbeelden van nascholing zijn:
a. E&B lessen;
b. Het theoretisch deel van een opleidingstraject voor een rasexamen (dit geldt niet als
nascholing voor diegenen die het opleidingstraject volgen als kandidaat voor dat rasexamen);
c. Door de Raad van Beheer geaccrediteerde seminars, workshops en lezingen georganiseerd
door de Raad van Beheer, VKK of een door de Raad van Beheer erkende vereniging.
4. De RVB faciliteert jaarlijks kosteloos een aantal nascholingsmomenten voor haar
exterieurkeurmeesters om de vereiste accreditatiepunten te kunnen behalen.
5. De exterieurkeurmeester houdt zelf een van de site van de Raad van Beheer te downloaden lijst
bij met de bijgewoonde nascholingen en de daarbij behorende punten.
6. Door de organiserende instantie van een geaccrediteerd nascholingsmoment wordt een
presentielijst bijgehouden. Deze verplichting wordt bij de aanvraag tot accreditatie aan de
organisatie medegedeeld bij de toekenning door de Raad van Beheer.
7. De exterieurkeurmeester stuurt de ingevulde lijst naar het bureau van de Raad van Beheer ruim
voor afloop van de genoemde termijn.
8. De Raad van Beheer controleert of de door de Raad van Beheer erkende exterieurkeurmeesters
voldoen aan de gestelde nascholingsvoorwaarden.
9. Indien een exterieurkeurmeester niet aan de gestelde nascholingscriteria kan voldoen, dient
deze in overleg te treden met de Raad van Beheer.
10. Conform KR artikel IV.6 lid 3 kan de Raad van Beheer de benoeming van een
exterieurkeurmeester intrekken bij verzuim van het volgen van de verplichte nascholing.
11. Een exterieurkeurmeester of de organisator van een evenement kan een evenement ter
accreditatie voorleggen aan de directie van de Raad van Beheer en/of portefeuillehouder
Keurmeesterzaken om geplaatst te worden op de lijst met nascholingsmogelijkheden.
12. De Raad van Beheer en de VKK publiceren regelmatig een lijst met geaccrediteerde
nascholingsmogelijkheden in Nederland.
Uiteraard mag nascholing niet in strijd zijn met het Kynologisch Reglement, de Dierenwelzijnswet
en/of het Besluit houders van dieren.
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