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Artikel 1
Algemene bepalingen
Op deze examenregelingen is het reglement op de Jachtexamens van toepassing.
Deze regelingen vormen één geheel met het examenreglement.

Artikel 2
Regeling van het theoretisch examenonderdeel
1.

Het theoretisch examenonderdeel toetst op de volgende onderdelen:
a.
kennis van het wild, andere diersoorten die schade kunnen veroorzaken aan
gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren en hierop gelijkende
diersoorten;
b.
kennis van de leefomgeving van de in onderdeel a bedoelde diersoorten;
c.
kennis van het beheer van het wild;
d.
kennis van de belangrijkste wettelijke voorschriften op het terrein van de jacht en
de natuurbescherming;
e.
kennis van landbouw-, tuinbouw- en bosbouwgewassen die gevoelig zijn voor
schade, aangericht door de in onderdeel a genoemde diersoorten, en de
perioden gedurende het jaar waarin zich deze schade kan voordoen;
f.
kennis van de maatregelen die genomen kunnen worden om schade aan
landbouw-, tuinbouw- en bosbouwgewassen, aangericht door de in onderdeel a
genoemde diersoorten te voorkomen;
g.
kennis van de overige middelen, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a,
onder 10° van het Besluit natuurbescherming;
h.
kennis van de jachtmethoden en van de verzorging van voor consumptie
bestemde dieren;
i.
kennis van hetgeen een goed jager betaamt.

2.

Het theoretisch examenonderdeel bestaat uit 70 vragen die als volgt zijn verdeeld:
50 meerkeuzevragen, waarvan
- 15 vragen gaan over de onderwerpen uit lid 1a tot en met 1c hiervoor;
- 5 vragen gaan over het onderwerp uit lid 1d hiervoor;
- 10 vragen gaan over de onderwerpen uit lid 1e en 1f hiervoor;
- 15 vragen gaan over het onderwerp uit lid 1g hiervoor;
- 5 vragen gaan over de onderwerpen uit lid 1h en 1i hiervoor;
20 meerkeuzevragen aan de hand van een aantal getoonde afbeeldingen, waarvan
- 10 vragen gaan over de onderwerpen uit lid 1a en 1b hiervoor;
- 10 vragen gaan over de overige onderwerpen uit lid 1 hiervoor.

3.

Tot het mondeling theoretisch examenonderdeel kunnen worden toegelaten
kandidaten, die daartoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek indienen. Het
verzoek dient vergezeld te gaan van een verklaring van bijvoorbeeld
a. een maatschappelijk werk(st)er;
b. de directeur van een door de kandidaat bezochte school.

4.

Een kandidaat kan maximaal tweemaal worden toegelaten tot het mondeling
theoretisch examenonderdeel
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5.

De kandidaten praten gedurende het theoretisch examenonderdeel niet met elkaar.
Het roken is in de examenzaal niet toegestaan. De kandidaat vermeldt op het
ingeleverde examenwerk
a. zijn naam en kandidatennummer;
b. de naam van het examenonderdeel.

6.

De kandidaat verlaat tijdens het examen de zaal niet zonder toestemming van de
surveillant.

7.

Ten minste 70 procent van de vragen, gesteld op grond van lid 2 van dit artikel moet
goed zijn beantwoord om voor het theoretisch examenonderdeel te slagen.

Artikel 3
Regeling van het praktisch examenonderdeel
1.

Gang van zaken
a.
Een kandidaat neemt deel aan twee stages van elk een jaar (stage één en stage
twee). Een stage wordt begeleid door een mentor. Een mentor mag slechts
gedurende één stage van een jaar een kandidaat begeleiden, zodat de
kandidaat in totaal door twee verschillende mentoren wordt begeleid. De
begeleidende mentoren dienen te zijn aangewezen door de Stichting
Jachtexamens. Tijdens de stage komt verplicht de lage vlucht en indien mogelijk
ook de hoge vlucht aan de orde. Met de stage kan worden gestart, nadat de
kandidaat is begonnen met het valkerij-onderwijs dat vanuit het NOVO wordt
gegeven.
b.
De toetsing bestaat uit een mondelinge toets na afloop van stage twee. In het
portfolio van de kandidaat dient de kandidaat de leerresultaten van de stages
over de elf competenties genoemd in artikel 3.10, lid 2 van de Regeling
natuurbescherming weer te geven. Om tot een praktijktoets te worden
toegelaten, dient het portfolio van de kandidaat aan de hieronder genoemde
voor het examen bepaalde vereisten te voldoen.
- Volledig ingevuld en ondertekend portfolio waaruit blijkt dat alle eindtermen
behaald zijn.
- Onderdeel van het portfolio is de verklaring dat per stagejaar aan acht jachtdagen meegewerkt is.
- Per jachtdag een verslag van maximaal een A4.
- Een verklaring van het NOVO dat het valkerijonderwijs is gevolgd.
- Kandidaten die in 2019 of later met de eerste stage beginnen, dienen beide
stages te hebben afgesloten binnen een periode van ten hoogste vijf jaar
voorafgaand aan de aanmelding voor de mondelinge toets.
De praktische toets wordt afgenomen door twee examinatoren. Tijdens het
examen worden vaardigheid, kennis inzicht en houding m.b.t. de elf competenties
getoetst.

2.

Eisen praktijkexamen
In het model voor het portfolio zijn de eindtermen van de elf competenties voor het
praktijkexamen gedetailleerd uitgeschreven. De elf competenties zijn in twee groepen
uitgesplitst:
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Houden, verzorgen en afdragen van Jachtvogels:
H1
Omgang met Jachtvogels
H2
Aanleggen van tuig
H3
Verzorging van Jachtvogels
H4
Dragen en zeeg maken van Jachtvogels
H5
Aanleren van gewenst gedrag en jagen met de vogel
H6
Voorkomen en afleren van ongewenst gedrag
Jacht met Jachtvogels:
J1
Beoordelen van de inzetbaarheid
J2
Gebruik van fluit, loer en balg.
J3
Doden van prooien en slachten van aasdieren
J4
Zoeken en terugvangen van verloren Jachtvogels
J5
Toepassen van fret en hond
3.

Examenbeoordeling en -resultaat
a.
De examinator beoordeelt op basis van een tevoren vastgestelde normering de
bekwaamheid van de kandidaat ten aanzien van de onder 2 genoemde
competenties. Het oordeel kan zijn voldoende of onvoldoende. Bij een
onvoldoende krijgt de kandidaat advies over eventuele aanvullende stageactiviteiten. Nadat het praktijkexamen met een voldoende is beoordeeld is aan
de exameneisen van het praktische deel voldaan.

4.

Overgangsregeling
Kandidaten die vóór 1 januari 2017 zijn begonnen met een stage, dienen de stage en
het praktische examenonderdeel conform de Examenregelingen Jacht met een of
meer jachtvogels van 2016 af te leggen.

Artikel 4
Diplomering
De examencommissie besluit of de kandidaat aan de eisen van het theoretisch- en het
praktisch examenonderdeel heeft voldaan. Bij een positief besluit ontvangt de kandidaat het
diploma voor de jacht met een of meer jachtvogels.

© Stichting jachtexamens. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder
voorafgaande - schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit is eveneens van toepassing op gehele of
gedeeltelijke bewerking van de uitgave.
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