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Artikel 1
Begripsomschrijvingen
bestuur
Het bestuur van de Stichting Jachtopleidingen Nederland
diploma
bewijs dat de het examen Kennis & Beheer van Reeën met gunstig gevolg is afgelegd
examen
het examen Kennis & Beheer van Reeën bestaat uit een theoretische en een praktische toets ter
verkrijging van het diploma
examenbureau
het examenbureau dat onder verantwoordelijkheid van de Stichting het examen Kennis & Beheer
van Reeën organiseert en uitvoert.
examencommissie
commissie die onder verantwoordelijkheid van de Stichting is belast met de vaststelling van de
examenopgaven, met het afnemen van de examens, met het toezicht houden op de examens en
met het vaststellen van de examenresultaten
examenwerk
uitwerking van de examenopgave van een kandidaat
gecommitteerde
de namens de Stichting Examenkamer (externe toezichthoudende instelling) aangewezen
toezichthouder, die bevoegd is om bij het examen aanwezig te zijn
kandidaat
degene die ter deelneming aan het examen is geregistreerd
de Stichting
de Stichting Jachtopleidingen Nederland, gevestigd te Amersfoort, die verantwoordelijk is voor
het organiseren en op onafhankelijke wijze afnemen van het examen
surveillant
door de examencommissie aangewezen persoon, die belast is met het afnemen van het
examen, dan wel is belast met de administratieve gang van zaken van het examen.
waarnemer
door het examenbureau aangewezen persoon, die voldoet aan de gestelde eisen, en die is
belast met het afnemen van het praktisch examenonderdeel.

Artikel 2
Algemene regelingen van de examens
1.

Voor het examen worden uitsluitend geregistreerd personen van wie bij aanmelding
zijn ontvangen:
a. een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs
c. het examengeld
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2.

Tot het praktisch examenonderdeel hebben slechts kandidaten toegang die op de dag van
het examen de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

3.

De examens worden ten minste eenmaal per jaar afgenomen.

4.

De data waarop de examens worden afgenomen worden vastgesteld door de Stichting.

5.

Uiterlijk twee weken voor de aanvang van het examen ontvangt de kandidaat een
exemplaar van dit examenreglement alsmede een examenoproep waarin zijn vermeld de
datum, het tijdstip waarop en de locatie waar de kandidaat aanwezig moet zijn.

6.

De kandidaat die een week voor de examendatum nog geen examenoproep heeft
ontvangen, dient contact op te nemen met de Stichting.

7.

De hoogte van het examengeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

8.

De kandidaat kan het examen tot een week vóór het examen annuleren. De opzegging
geschiedt schriftelijk aan de Stichting waarbij annuleringskosten verschuldigd zijn.

Artikel 3
Regeling van het theoretisch examen
1.

Het theoretisch examenonderdeel toetst op de volgende onderdelen met betrekking tot het
ree:
a.
kenmerken;
b.
gedrag;
c.
voedsel;
d.
voortplanting;
e.
beheer;
f.
aanspreken;
g.
uitrusting;
h.
jachtmethoden en afschot;
i.
behandeling van geschoten ree;
j.
ziekten;

2.

Het theoretisch examenonderdeel bestaat uit 25 meerkeuzevragen waarvan ten minste vijf
vragen aan de hand van een aantal getoonde afbeeldingen.

3.

Het theoretisch examenonderdeel wordt schriftelijk afgenomen en in een tijdsbestek van
30 minuten.

4.

De examencommissie kan, indien daartoe naar haar oordeel bijzondere omstandigheden
aanwezig zijn, kandidaten op hun schriftelijk verzoek toestaan het theoretisch
examenonderdeel mondeling af te leggen. Het gehalte (niveau, spreiding, aantal vragen) is
gelijkwaardig aan dat van de schriftelijke toets.

5.

Voor een voldoende resultaat moeten ten minste 17 vragen, gesteld op grond van lid 1 van
dit artikel, goed zijn beantwoord.
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Artikel 4
Regeling van het praktisch examen
1.

Tijdens het praktisch examenonderdeel wordt een serie van drie schoten afgegeven op
één en dezelfde schijf met de afbeelding van een ree op ware grootte op een afstand van
100 meter.

2.

Schiethouding: zittend en opgelegd.

3.

Tijdens dit examenonderdeel beschikt de kandidaat over een eigen, of een aan hem op de
schietbaan ter beschikking gestelde, deugdelijk werkende grootkaliber kogelbuks, voorzien
van richtkijker.

4.

Gebruikt mogen worden de wettelijk toegestane grootkaliber kogelbuksen voor reeën.

5.

De kandidaat is verplicht gehoorbescherming te gebruiken.

6.

Het schietresultaat bepaalt samen met het veilig hanteren van de kogelbuks de
eindwaardering van dit examenonderdeel.

7.

Voor een voldoende schietresultaat moeten alle drie schoten vallen in een vaste cirkel met
een doorsnede van 20 cm. op het blad van het ree. Het schot dat de cirkelomtrek raakt,
wordt geacht binnen de cirkel te vallen.

8.

Indien aan de eis, als gesteld onder punt 7 van dit artikel, niet in de eerste serie wordt
voldaan, dan zijn maximaal drie vervolgseries toegestaan.

9.

Ingeval een onveilig hanteren van de kogelbuks wordt geconstateerd, dan wordt door of
namens de examencommissie ongeacht het behaalde schietresultaat het gehele
examenonderdeel als ‘onvoldoende’ aangemerkt.

10.

Het is de kandidaat die een onveilige handeling uitvoert niet toegestaan dit
examenonderdeel te vervolgen. De waarnemers wijzen de kandidaat, zo nodig in overleg
met de examencommissie, ter plaatse op de uitgevoerde onveilige handeling en leggen
hun bevindingen vast.

Artikel 5
Bijwonen van de examens
De examens zijn niet openbaar. Behalve de kandidaten, de leden van het bestuur, de leden
van de examencommissie, de medewerkers aan het examen en de gecommitteerde hebben
uitsluitend toegang genodigden van de Stichting en belangstellenden aan wie door of
namens de examencommissie op hun verzoek toegang is verleend. Genodigden en
belangstellenden dienen zich te houden aan de aanwijzingen die hun door of namens de
Stichting of de examencommissie mondeling dan wel schriftelijk worden gegeven.
Artikel 6
Examencommissie
1.

De taak, samenstelling en werkwijze van de examencommissie is vastgelegd in het
‘reglement examencommissie’, dat is vastgesteld door het bestuur.
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Artikel 7
Identificatie
1.

De kandidaat toont desgevraagd tijdens het examen de aan hem toegezonden oproep.

2.

De kandidaat identificeert zich desgevraagd met een identiteitsbewijs.
Als zodanig worden aangemerkt:
a. een geldig paspoort;
b. een geldige Europese identiteitskaart;
c. een geldig Nederlands rijbewijs.

3.

Indien de kandidaat niet in staat is het bedoelde bewijs te tonen, kan hem het recht tot
deelname c.q. verdere deelname aan het examen worden ontzegd.

Artikel 8
Beoordeling en uitslag van het examen
1.

De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast.

2.

Het eindoordeel over de kennis en vaardigheden van de kandidaten wordt voor zowel het
theoretisch als het praktisch examenonderdeel uitgedrukt in ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’.

3.

Uiterlijk vier weken na het examen ontvangt de kandidaat schriftelijk de uitslag.

4.

Een kandidaat is geslaagd voor het examen, indien beide examenonderdelen als
voldoende zijn aangemerkt.

5.

Een kandidaat die is geslaagd voor het examen ontvangt het diploma Kennis & Beheer
van Reeën.

6.

Het diploma wordt getekend door één lid van het bestuur en één lid van de
examencommissie.

Artikel 9
Geldigheidsduur
1.

Het behaalde diploma Kennis en Beheer van Reeën heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Aan de geldigheidsduur van het diploma kunnen nadere regels worden gesteld door
de Stichting.

2.

Is een kandidaat uitsluitend geslaagd voor het theoretisch examenonderdeel, dan is het
behaalde resultaat twee jaar geldig, gerekend vanaf de maand van de uitslag tot en met
dezelfde maand twee jaar later.

3.

Is een kandidaat uitsluitend geslaagd voor het praktisch examenonderdeel, dan is het
behaalde resultaat twee jaar geldig, gerekend vanaf de maand van de uitslag tot en met
dezelfde maand twee jaar later.
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Artikel 10
Gevallen van bedrog of poging tot bedrog of onregelmatigheid
1.

De kandidaat die zich op enigerlei wijze voor, tijdens of na het examen in een bepaalde
examenperiode aan poging tot bedrog schuldig maakt of op andere wijze onregelmatigheden veroorzaakt dan wel zich schuldig maakt aan gevaarlijk gedrag, kan door of namens
de examencommissie van deelname c.q. van verdere deelname aan het examen worden
uitgesloten.

2.

Indien het bedrog of de poging daartoe of de onregelmatigheid eerst wordt ontdekt na
afloop van het examen, kan de examencommissie besluiten dat de kandidaat voor het
examen is afgewezen en de kandidaat het diploma onthouden of het reeds uitgereikte
diploma terugvorderen.

Artikel 11
Regeling van bezwaar
1.

Een kandidaat kan tegen de uitslag van het examen bezwaar aantekenen bij de
examencommissie.

2.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 14 dagen. De termijn vangt
aan met ingang van de dag waarop de uitslag schriftelijk is bekendgemaakt.

3.

De examencommissie beslist zo mogelijk binnen een maand na indiening van het
bezwaar.

Artikel 12
Beroep
1.

Een kandidaat kan tegen een uitspraak van de examencommissie op het bezwaar beroep
aantekenen bij de Stichting Examenkamer.

2.

Voor de beroepsprocedure en de voorwaarden wordt verwezen naar de website van de
Examenkamer (www.examenkamer.nl).

Artikel 13
Geheimhouding
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt
over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en
voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van de gegevens
een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover
enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de
examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

SLOTARTIKELEN
Artikel 14
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, waar nodig na overleg met de
examencommissie.
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Artikel 15
Het bestuur en de examencommissie hebben de bevoegdheid zo nodig en gemotiveerd van dit
reglement af te wijken. Van het besluit wordt de Stichting Examenkamer in kennis gesteld.
Artikel 16
Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement op het examen Kennis & Beheer van
Reeën, januari 2016.

© Stichting Jachtopleidingen Nederland. 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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