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Artikelsgewijze indeling van de Examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels 
 
Artikel Omschrijving 
1 Algemene bepalingen 
2 Regeling van het theoretisch examenonderdeel 
3 Regeling van het praktisch examenonderdeel
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Artikel 1 
Algemene bepalingen 
 
Op deze examenregelingen is het reglement op de Flora- en faunawetexamens 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 de artikelen 50 en 72 van de wet en 
het gebruik van deze middelen; 

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 60 vragen die als volgt zijn verdeeld: 
 40 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; 
-  5 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. 
 

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

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

8. Ten minste 70 procent van de vragen, gesteld op grond van lid 2 van dit artikel moet 
goed zijn beantwoord. 
Bij het vaststellen van het eindcijfer wordt een half punt of hoger naar boven afgerond, 
en lager dan een half punt naar beneden afgerond. 
 

 
Artikel 3 
Regeling van het praktisch examenonderdeel 
 
1. Gang van zaken 

a. Een kandidaat neemt deel aan twee stages van elk één jaar. 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. Tijdens de stage komt verplicht de lage 
vlucht en indien mogelijk ook de hoge vlucht aan de orde. Een stage van een jaar 
betekent van muit tot muit en dus niet alleen het jachtseizoen. 

b. Een kandidaat neemt deel aan ten minste zes ter zake doende 
instructiebijeenkomsten waarbij de elf vaardigheden aan bod komen. Deelname 
aan de bijeenkomsten worden geregistreerd en geparafeerd door de begeleider 
van de instructiebijeenkomst. 

c. De toetsing bestaat uit de beoordeling van een stagerapport en een mondeling 
examen. In het stagerapport zijn de leerresultaten van de praktijkervaringen in 
twee stages van één jaar over de elf vaardigheden genoemd in artikel 5, onder b, 
lid 3 van de Jachtregeling Flora- en Faunawet weergegeven. Om tot het 
mondeling examen te worden toegelaten beoordeelt de examencommissie eerst 
of het stageformulier juist is ingevuld en of het stagerapport voldoet aan de 
voorwaarden en doelstellingen van de vigerende Handleiding Stagerapportering. 
Het mondeling examen bestaat uit vaardigheidsopdrachten en vragen over de elf 
vaardigheden al of niet naar aanleiding van het stagerapport. Het mondeling 
examen duurt minimaal 30 en maximaal 40 minuten. Het wordt afgenomen door 
twee examinatoren. 

d. De begeleidende mentoren dienen op grond van de regeling per januari 2010 
erkend te zijn door de Stichting Flora- en Faunawetexamens.  

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

a. De examinatoren geven een voorlopig eindcijfer voor het stagerapport en voor 
de examenonderdelen ‘Houden, verzorgen en afdragen van Jachtvogels’ en 
‘Jacht met Jachtvogels’. Om te kunnen slagen voor het praktijkexamen dient 
voor alle onderdelen een voldoende te worden behaald. De examinatoren geven 
hun bevindingen door aan het examenbureau. 

b. De examencommissie stelt het eindcijfer van het praktisch examenonderdeel 
definitief vast. 
 

4. Werkwijze mentoraat 
1. De mentor dient te voldoen aan de voorwaarden opgesteld door de Stichting Flora- 
 en Faunawetexamens, zoals opgenomen in de “Handleiding stagerapportering voor 
 de jacht met een of meer jachtvogels” (versie 2010) en de “Competentiekenmerken 
 mentor praktijkexamen Valkerij” (versie 2010). In deze voorwaarden en 
 competentiekenmerken worden de onderstaande voorwaarden opgenomen voor 
 zover dat op dit moment nog niet of ten dele het geval is: 

- De mentor in het bezit van een geldige valkeniersakte en is ten minste drie jaar 
actief als jagende valkenier. Nadat een mentor twee kandidaten succesvol heeft 
begeleid, wordt de voorwaardelijke aanstelling (erkenning) omgezet in erkende 
mentor. 

- De mentor is actief valkenier en heeft elk jaar minimaal acht jachtdagen. 
Daarmee is geborgd dat elke aspirant kan voldoen aan de voorwaarde om aan 
acht jachtdagen deel te nemen. Hiervan kan worden afgeweken met dien 
verstande dat er aan minimaal zes jachtdagen wordt deelgenomen, indien er van 
overheidswege een verbod geldt tot het uitoefenen van de jacht, beheer en 
schadebestrijding daaronder begrepen. 

- De mentor is in het bezit van een slechtvalk of havik waarmee actief wordt 
gejaagd. 

- De mentor heeft de beschikking over een (eigen) jachtveld. 
- De mentor kan middels referenten aantonen dat hij actief is als jagende 

valkenier. 
- De mentor neemt deel aan een jaarlijkse mentoren-terugkomdag met als doel 

kennis te nemen van actuele ontwikkelingen, afstemming rond begeleiding van 
kandidaten, gezamenlijk te komen tot een uniforme praktijkopleiding waarin alle 
facetten aan bod komen.  

- Elke mentor levert jaarlijks een ornithologisch verslag in bij de Vereniging. De 
mentoren van de buitencategorie leveren een ornithologisch verslag in bij het 
examenbureau. 

 
2. De mentor, voorwaardelijk of erkend, dient aan de gestelde voorwaarden te voldoen. 
 De examencommissie kan de (voorwaardelijke) erkenning toetsen door: 

- Het opvragen van de betreffende documenten en bescheiden. 
- Het afleggen van een werkbezoek aan de mentor met als doel de voorwaarden 

voor erkenning in de praktijk vast te kunnen stellen. 
Indien een mentor geen medewerking aan een werkbezoek wil verlenen kan de 
examencommissie de erkenning of de voorwaardelijke erkenning te laten vervallen. 
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 Stichting Flora- en faunawetexamens. 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. 


