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STAGEFORMULIER JACHT MET ÉÉN OF MEER JACHTVOGELS 
 
1. In te vullen door de kandidaat: 
 
Achternaam: ................................................................................................. 
 
Eerste voornaam voluit: ....................................... Voorletters: ...................................... 
 
Geboortedatum: ............................. Geb.plaats: ................................................ 
 
Postcode: ................. Woonplaats: ............................ Land: ................... 
 
Identiteitsbewijs*: Paspoort/Identiteitskaart** 
 
Datum afgifte: ........................... Nummer: ..................................................... 
 
Telefoonnummer: ........................... E-mail:  ........................................................ 
 
 
Ontvangen van Stichting Jachtopleidingen (SJN) of examenbureau: 
Lesmap Jachtcursus ja/nee** ja, in jaar ....................... 
Specifieke leerstof Valkerij ja/nee** ja, in jaar ....................... 
Stageformulier ja, in jaar ....................... 
Stagehandleiding ja/nee** ja, in jaar ....................... 
Examenreglement/-regeling ja/nee** ja, in jaar ....................... 
Toetsbewijs theorie jachtexamen ja/nee** ja* (datum en jaar) ....................... 
 
 
Zes reglementaire instructiebijeenkomsten (en eventuele overige instructiedagen) 

  Onderwerp of codes vaardigheden 
(zie pg 2) 

Datum Paraaf 
cursusleider 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

    

    

    

 
*: kopie bijvoegen 
**: doorhalen wat niet van toepassing is 
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2. In te vullen door de mentoren: 
 

 Mentor 1 Mentor 2 
 

Achternaam en 1e voorletter: ....................................... ............................................ 
 
Telefoonnr.: ....................................... ............................................ 
 
E-mail: ....................................... ............................................ 
 
Nummer FeF- Valkeniersakte: ….................................... ............................................ 
 
Erkend door St F&Fwetexamens per jaar: …..................... ............................................ 
 
Parafering van voldoende per vaardigheid per mentor 
Code H= Houden, verzorgen en afdragen van Jachtvogels 

J= Jacht met Jachtvogels 
Paraaf 
mentor 
1 

Paraaf 
mentor 
2 

H1 Omgang met Jachtvogels 
staartpennen en vleugelpennen, verloop in de muit, aansteken, behandeling 
tijdens de muit, snavel en nagels bijwerken, verzorging verenkleed inrollen, 
staartbeschermers gebruiken, omgang met publiek tijdens jacht 

  

H2 Dragen en zeeg maken van Jachtvogels 
Afdragen, strelen, huiven, opnemen uit muithok, en van blok en terugplaats- 
en, treinen, samenhang conditie en motivatie om te jagen, gebruik 
weegschaal tijdens treinen, gebruik valkenierstas en –vest, wandelen in 
verkeer 

  

H3 Verzorging van de Jachtvogels 
Controle smeltsel, behandeling diepvriesaas, baden en zitgelegenheden, 
controle en symptomen van slechte conditie, huisvesting, op een geschikte 
plaats zetten ter voorkoming van beschadigingen, handen nakijken enz. 

  

H4 Aanleggen van tuig 
Belang van adresplaatje, eigenschappen van langveter, telemetrie, schoen, 
bel en draal kennen en geschikte keuzes kunnen maken in gebruik voor 
jachtvogel, materiaal aan jachtvogel kunnen bevestigen en gebruiken 

  

H5 Aanleren van gewenst gedrag en jagen met de vogel 
Goede voorbereiding van de jachtdag, jachtlust, in conditie brengen, appél en 
weigerachtig gedrag begrijpen 

  

H6 Voorkomen en afleren van ongewenst gedrag 
Slecht appél, mantelen, trossen, krijten en andere ongewenste agressie-
uitingen 

  

J1 Doden van prooien en slachten van aasdieren 
Slachten en behandelen van wild en aasdieren, rol Gekwalificeerd Persoon 

  

J2 Zoeken en terugvangen van verloren Jachtvogels 
Aspecten van telemetrie inclusief zenderbereik, -frequentie en –bevestiging 
aan vogel, natuurkennis om verblijfplaats vogel te duiden, gebruik 
vangmiddelen 

  

J3 Beoordelen van inzetbaarheid 
Symptomen en afwijkingen in uiterlijk en gedrag, gebruik weegschaal en 
gewichtsmarges, aanschaf jachtvogel en beginnen met afdragen, waar jagen 
en organisatie jachtdag, juiste instelling kandidaat ten opzichte van anderen 

  

J4 Toepassen van fret en hond 
Welke hond en wanneer inzetten, huisvesting fret, antibijtring/muilkorf 
aanbrengen, gebruik telemetrie 

  

J5 Gebruik van fluit, loer en balg 
Juiste keuze en gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn 
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Plan van Aanpak* aan begin stagejaar opgesteld en besproken met kandidaat, alsmede nog 
eenmaal na een half jaar stage getoetst. 
*volgens richtlijn in stagebegeleidingsformulier 
 
Mentor 1 in ..................................... Mentor 2 ......................................... 
(maand/jaar) .....................................  ......................................... 
 
Conclusies/beoordeling door mentoren: let vooral op aspecten van kennis, kunde en 
motivatie en vermeld eventueel opmerkelijke vorderingen tijdens het stagejaar onder uw 
begeleiding. 
 
 
Mentor 1: Stagejaar van ............................ (maand/jaar) tot en met ........................................ 
 
 
Ik geef deze kandidaat een voldoende, omdat .......................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Mentor 2: Stagejaar van ............................. (maand/jaar) tot en met ....................................... 
 
Ik geef deze kandidaat een voldoende, omdat........................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
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3. Verklaringen: 
Mentoren verklaren het rapport over hun stagejaar te hebben doorgelezen en naar hun beste 
weten als voldoende te hebben beoordeeld ten aanzien van geschiktheid voor een succesvol 
af te leggen praktijkexamen jacht met één of meer jachtvogels. 
 
Mentor 1: 
 
Datum: .................................... Valkeniersvereniging: ............................................................... 
 
 
 Handtekening 
 
 
Mentor 2: 
 
Datum: .................................... Valkeniersvereniging: ............................................................... 
 
 
 Handtekening 
 
 
 
Verzending naar examenbureau van stageverslag, stagekaart en alle overige bijbehorende 
formulieren door kandidaat. 
 
Datum: ......................... 
 
 
 Handtekening kandidaat 
 

 

 
Stichting Flora- en faunawetexamens 
T.a.v. het Examenbureau 
Postbus 61 
3800 AB  AMERSFOORT 
Tel. 033 4622436 
Email: info@floraenfaunawetexamens.nl 
 


