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Opleidingsprotocol Keurmeester SIN

Begripsomschrijvingen 

In dit reglement wordt verstaan onder:

SIN: Stichting Inzet Reddingshond Nederland

SELCO: door het SIN bestuur benoemde 

LE: Landelijke Eenheid 

SIN keuringsreglement: het door de SIN vastgestelde examen reglement
 

Doel 

Het opleiden van voldoende kwalitatief hoogwaardige 
inzetbaar zijn zodat de examens van de SIN 
keurmeesters beschikbaar zijn voor 
Landelijke eenheid.  

Uitgangspunten 

 Het bestuur bepaalt jaarlijks de behoe
SELCO. 

 De SELCO is belast met de zorg voor de opleiding van 
keurmeesters overeenkomstig dit protocol.

 SIN examens worden afgenomen in de volgende disciplines: vlakte levend, 
dood-levend, puin levend, water (dood)

 Bij de beoordeling van de geschiktheid van een 
keurmeester wordt niet alleen gelet op
de in dit protocol genoemde b
communicatieve vaardigheden, gedrag, persoonlijkheid en karakter.

Omschrijving 

Aanmelding kandidaat keurmeesters

De kandidaat meldt zich schriftelijk aan bij het 
Het bestuur beslist over de aanmelding na advies van de 
De kandidaat krijgt schriftelijk
over zijn toelating of afwijzing tot het opleidingstraject.
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Opleidingsprotocol Keurmeester SIN 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

Reddingshond Nederland 

bestuur benoemde Selectie Commissie 

: het door de SIN vastgestelde examen reglement

voldoende kwalitatief hoogwaardige keurmeesters welke breed 
inzetbaar zijn zodat de examens van de SIN afgenomen kunnen worden en daarnaast 
keurmeesters beschikbaar zijn voor het op verzoek afnemen van examens 

Het bestuur bepaalt jaarlijks de behoefte aan SIN keurmeesters 

De SELCO is belast met de zorg voor de opleiding van kandidaat 
keurmeesters overeenkomstig dit protocol. 
SIN examens worden afgenomen in de volgende disciplines: vlakte levend, 

levend, water (dood). 
Bij de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor de functie van SIN
keurmeester wordt niet alleen gelet op de geldende SIN reglementen waaronder 

genoemde bekwaamheden en vaardigheden, maar 
communicatieve vaardigheden, gedrag, persoonlijkheid en karakter.

Aanmelding kandidaat keurmeesters 

De kandidaat meldt zich schriftelijk aan bij het SIN bestuur. 
Het bestuur beslist over de aanmelding na advies van de SELCO. 

krijgt schriftelijk- en bij een afwijzing gemotiveerd bericht van het bestuur 
over zijn toelating of afwijzing tot het opleidingstraject. 
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keurmeesters welke breed 
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keurmeesters na advies van de 

kandidaat SIN 

SIN examens worden afgenomen in de volgende disciplines: vlakte levend, vlakte   

voor de functie van SIN 
reglementen waaronder 

ekwaamheden en vaardigheden, maar ook op 
communicatieve vaardigheden, gedrag, persoonlijkheid en karakter. 

en bij een afwijzing gemotiveerd bericht van het bestuur 
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Voorwaarden voor de opleiding tot 

 Aantoonbaar tenminste 
reddingshonden. 

 Ervaring hebben in het opleiden 
zelfstandig het SIN inzetexamen te hebben behaald zo mogelijk in de discipline 
waarin de kandidaat keurmeester wil worden. 

 De leeftijd van vijfent
 Zodanig overweg kunnen met de computer dat digitale 

probleem oplevert. 
 Voldoende tijd beschikbaar voor het volgen van de opleiding en om daarna 

tenminste drie jaar als 
 
Het examen 
Het keurmeesterexamen bestaat uit twee onderdelen per discipline: een theorie
en een praktijkexamen. 

Opleidingstraject keurmeester

 De tot de opleiding toegelaten kandidaten krijgen voor de gehele opleiding een 
begeleidende keurmeester toegewe

 Totdat de kandidaat het theorie examen met goed gevolg heeft afgelegd, loopt de 
kandidaat bij alle SIN 

 De SELCO deelt de kandidaat(en) tijdig mee wanneer en waar het theorie examen
zal plaatsvinden. 

 De leerstof voor het the
dan wel uiterlijk 1 maand voor het theorie
kandidaat beschikbaar gesteld.

 Na het behalen van het theorie examen keurt de kandidaat samen met tenminste 
één SIN keurmeester op examens in de discipline waarin de kandidaat 
keurmeester wil worden. De kandidaat moet tenminste 10 combinaties samen 
met een SIN keurmeester hebben gekeurd, voordat de kandidaat praktijkexamen 
kan doen. 

 Steeds wanneer een kandidaat op gron
een keuring of zelf een keuring moet verrichten, deelt de SELCO hem tijdig mee 
wanneer en waar hij wordt verwacht

 Het praktijkexamen bestaat uit het zelfstandig keuren van tenminste 3 
combinaties in de discipline

 Zowel het theorie examen als het praktijkexamen mag bij een onvoldoende 
beoordeling 1x herkanst worden. Bij een tweede onvoldoende wordt de opleiding 
van de betreffende kandidaat niet voortgezet.
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Voorwaarden voor de opleiding tot SIN keurmeester 

Aantoonbaar tenminste vijf jaar actief zijn geweest bij de africhtin

rvaring hebben in het opleiden van reddingshonden en met ten minste 
inzetexamen te hebben behaald zo mogelijk in de discipline 

waarin de kandidaat keurmeester wil worden.  
e leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt. 
odanig overweg kunnen met de computer dat digitale communicatie

Voldoende tijd beschikbaar voor het volgen van de opleiding en om daarna 
tenminste drie jaar als SIN keurmeester werkzaam te kunnen zijn.

Het keurmeesterexamen bestaat uit twee onderdelen per discipline: een theorie

Opleidingstraject keurmeester 

De tot de opleiding toegelaten kandidaten krijgen voor de gehele opleiding een 
begeleidende keurmeester toegewezen. 

het theorie examen met goed gevolg heeft afgelegd, loopt de 
 examens mee als toehoorder. 

De SELCO deelt de kandidaat(en) tijdig mee wanneer en waar het theorie examen

De leerstof voor het theorie-examen wordt bij aanvang van het opleidingstraject 
uiterlijk 1 maand voor het theorie examen door de SELCO aan de

beschikbaar gesteld. 
Na het behalen van het theorie examen keurt de kandidaat samen met tenminste 

keurmeester op examens in de discipline waarin de kandidaat 
keurmeester wil worden. De kandidaat moet tenminste 10 combinaties samen 
met een SIN keurmeester hebben gekeurd, voordat de kandidaat praktijkexamen 

Steeds wanneer een kandidaat op grond van dit reglement aanwezig moet zijn bij
een keuring of zelf een keuring moet verrichten, deelt de SELCO hem tijdig mee 
wanneer en waar hij wordt verwacht. 
Het praktijkexamen bestaat uit het zelfstandig keuren van tenminste 3 
combinaties in de discipline waarin de kandidaat keurmeester wil worden.
Zowel het theorie examen als het praktijkexamen mag bij een onvoldoende 
beoordeling 1x herkanst worden. Bij een tweede onvoldoende wordt de opleiding 
van de betreffende kandidaat niet voortgezet. 
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zijn geweest bij de africhting van 

ten minste één hond 
inzetexamen te hebben behaald zo mogelijk in de discipline 

communicatie geen 

Voldoende tijd beschikbaar voor het volgen van de opleiding en om daarna 
keurmeester werkzaam te kunnen zijn. 

Het keurmeesterexamen bestaat uit twee onderdelen per discipline: een theorie-examen 

De tot de opleiding toegelaten kandidaten krijgen voor de gehele opleiding een 

het theorie examen met goed gevolg heeft afgelegd, loopt de 

De SELCO deelt de kandidaat(en) tijdig mee wanneer en waar het theorie examen 

examen wordt bij aanvang van het opleidingstraject 
examen door de SELCO aan de 

Na het behalen van het theorie examen keurt de kandidaat samen met tenminste 
keurmeester op examens in de discipline waarin de kandidaat 

keurmeester wil worden. De kandidaat moet tenminste 10 combinaties samen 
met een SIN keurmeester hebben gekeurd, voordat de kandidaat praktijkexamen 

d van dit reglement aanwezig moet zijn bij 
een keuring of zelf een keuring moet verrichten, deelt de SELCO hem tijdig mee 

Het praktijkexamen bestaat uit het zelfstandig keuren van tenminste 3 
waarin de kandidaat keurmeester wil worden. 

Zowel het theorie examen als het praktijkexamen mag bij een onvoldoende 
beoordeling 1x herkanst worden. Bij een tweede onvoldoende wordt de opleiding 


