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------------------------------------------------------------------Operationeel toezicht bij de praktijkexamens Jacht- en Faunabeheer van de Stichting
Jachtexamens Nederland, uitgevoerd door de Stichting Examenkamer, d.d. 16 juni 2021.
In het kader van toezicht van de Stichting Examenkamer is een bezoek gebracht aan de
praktijkexamens als onderdeel van de jachtexamens, gehouden in het Jacht- en
Schietsportcentrum (JSB) te Biddinghuizen.
Doel van dit toezicht is het verkrijgen van een beeld van de wijze van examineren.
Het toezicht is uitgevoerd door mr. E.G.J. Gimbrère.
Coronamaatregelen.
De Stichting Jachtopleiding Nederland heeft adequaat ingespeeld op de van overheidswege
vastgestelde coronamaatregelen. De looproutes tussen de diverse locaties zijn duidelijk
gescheiden en gemarkeerd. Op en tussen de locaties zijn voldoende middelen voorhanden
om de handen te desinfecteren en overal zijn aanwijzingen aangebracht waarop aandacht
wordt gevraagd voor het houden van de verplichte anderhalve meter afstand.
Aanmeldbalie.
De aanmeldbalie wordt permanent bezet door twee personen. Zij controleren bij de
binnenkomst van de deelnemers aan de examens hun identiteit aan de hand van een geldig
identiteitsbewijs, de oproepingsbrief en – waar nodig – de praktijkboekjes van de
kandidaten, waaruit blijkt dat zij voldoende hebben geoefend voor hun examen.
De deelnemers wordt op rustige wijze uiteengezet waar en bij wie zij zich vervolgens
hebben te melden. Vragen van kandidaten worden op duidelijke wijze beantwoord. Bij twijfel
of een kandidaat over de juiste papieren beschikt wordt overleg gepleegd met de
leidinggevende.
Bij deze balie wordt een kandidaat, die het examenonderdeel “hagelschieten” heeft
afgelegd, kort na afloop van het examen het resultaat meegedeeld nadat eerst het
examenformulier, dat door de waarnemers is ingevuld, nog eens in diens bijzijn wordt
gecontroleerd. Als achttien van de vijfentwintig afgeworpen kleiduiven worden getroffen, is
een kandidaat geslaagd. Zij, die tenminste veertien, maar geen achttien kleiduiven treffen,
kunnen zich meteen melden voor een herkansing op dezelfde examendag. De doorstroming
bij deze balie verloopt soepel. Er is sprake van een op elkaar ingespeeld team.
Hagelschieten.
De kandidaten worden opgehaald door de twee waarnemers, die hen bij dit
examenonderdeel zullen beoordelen. Hun identiteit wordt weer gecontroleerd. Vervolgens
worden zij meegenomen naar een ruime zaal waar - en dat is nieuw – een groot aantal
geweren in een rek staan opgesteld. De kandidaten moeten hun handen ontsmetten en
mogen een geweer uitkiezen, waarvan zij denken dat dat het beste bij hen past. Zij krijgen
alle tijd om dat te doen. Het door hen gekozen geweer moet voor het mee naar buiten
genomen wordt, ook worden ontsmet. Iedere kandidaat krijgt vervolgens een doos van
vijfentwintig patronen mee die zij het gehele examenparcours bij zich houden. Bij elke
kleiduivenschietpost wordt uiteen gezet wat de kandidaten kunnen verwachten en wordt
voorts de vlucht van een proefkleiduif getoond, zodat zij zich goed mogelijk kunnen
voorbereiden. Er wordt geen druk op de kandidaten gelegd. Integendeel: als de waarnemers
bemerken dat een kandidaat zich niet op zijn gemak voelt, proberen zij die met een paar
bemoedigende woorden te kalmeren. Een van de waarnemers bedient het
kleiduivenschietapparaat, waarbij de kandidaat aangeeft wanneer een kleiduif afgeworpen
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------------------------------------------------------------------kan worden en de andere noteert op het daarvoor bestemde formulier de schietresultaten
van de betreffende kandidaat. Alle formulieren worden na afloop van de examens bij de
aanmeldbalie afgeleverd. Ze zijn voorzien van de handtekeningen van beide waarnemers.
Kogelschieten.
De kandidaten melden zich voor het afleggen van dit examenonderdeel bij de balieruimte
die is ingericht vlak bij de plaats waar de examens van het kogelschieten en de jachtpraktijk
worden afgenomen. De identiteit van de kandidaten wordt ook hier opnieuw gecontroleerd.
Er zijn vier schietbanen beschikbaar. Zodra er ruimte in de schietbunker komt, worden de
kandidaten buiten opgeroepen. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de kandidaten in
groepen van vier hun examen te laten afleggen om zo onrust in de schietstand te
voorkomen. Zij mogen een geweer uit een rek pakken; dat ontsmetten en zich naar hun
schietbaan begeven. Daarbij wordt door de twee waarnemers goed gelet op het feit of de
kandidaten het geweer veilig hanteren. Iets wat de waarnemers gedurende het gehele
examen zullen doen. Overtreding van de veiligheidsregels betekent onmiddellijke uitsluiting.
Voordat de kandidaten gaan schieten wordt hen op rustige en duidelijke wijze uiteengezet
wat van hen verwacht wordt en wordt aan hen gevraagd of zij dit begrijpen. De kandidaten
hebben acht minuten de tijd om vanaf het moment dat zij het geweer uit het rek hebben
gepakt en weer terug gezet, hun schietexamen af te leggen. Daartoe moeten zij twee maal
twee keer een magazijn van kogels voorzien en het geweer daarmee laden. Alles gaat op
commando van de waarnemers en een bevestigend antwoord van de kandidaat. Bij enige
twijfel, geuit door een kandidaat, dat een geweer niet goed zou zijn afgesteld, wordt door
een waarnemer een proefschot afgevuurd. Van alle schoten – ook van de proefschoten wordt een print gemaakt, die bij het formulier van de betreffende kandidaat wordt gevoegd.
Deze formulieren worden door beide waarnemers ondertekend. Een kandidaat kan het
resultaat van elk schot meteen zien op een scherm dat boven zijn schietstand is geplaatst,
zodat hij bij een volgend schot zo nodig kan corrigeren. Een discussie met een kandidaat
wordt daarmee uitgesloten. Kort na het examen worden de kandidaten buiten de schietstand
het resultaat van hun examen meegedeeld. De formulieren met de prints gaan naar het
secretariaat.
Jachtpraktijk.
Nadat de kandidaten in groepen van vier zijn opgehaald, wordt hun identiteit gecontroleerd.
Terwijl de kandidaat naar de plek loopt, waar het examen een aanvang neemt, wordt hem
op kalme wijze meegedeeld wat van hem verwacht wordt. De kandidaat krijgt een
patronengordel met losse flodders en hij mag vervolgens een geweer uit een rek kiezen.
Zodra hij een geweer ontsmet heeft en uit het rek heeft gepakt, begint zijn examen. Dat
examen duurt totdat de kandidaat dat geweer weer in het rek heeft teruggezet. Gedurende
het gehele examen wordt er door twee waarnemers op gelet of de kandidaat het geweer
veilig hanteert. Overtreding van de veiligheidsregels, zoals het laden en sluiten van het
geweer in de richting van mensen of (verdekt) opgestelde poppen leidt tot onmiddellijke
uitsluiting. Aan het begin van het examen wordt aan de kandidaat gevraagd of hij de afstand
kan schatten van een tweetal vogels. Er zijn er vier her en der geplaatst. Het antwoord dat
de kandidaat geeft, wordt genoteerd. Afstand inschatten is een onderdeel van het examen.
Bij de drijfjacht, die vandaag nagebootst wordt, worden een aantal kleiduiven afgeschoten,
waarbij de kandidaat moet beoordelen of hij daar veilig op schieten kan. De waarnemer, die
het kleiduivenapparaat bedient, roept - duidelijk hoorbaar voor de kandidaat - bij het
afvuren of de kleiduif vliegend (tire haute) of lopend wild (partout) betreft. De kleiduivenapparaten zijn zodanig afgesteld dat de waarnemers weten bij welke worp een kandidaat
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------------------------------------------------------------------geacht wordt veilig te kunnen schieten en bij welke niet. Schiet de kandidaat op een
onveilige kleiduif dan wordt hij onmiddellijk uit het examen genomen. De andere waarnemer
noteert de verrichtingen van een kandidaat op diens examenformulier. Beide waarnemers
ondertekenen dat formulier, dat vervolgens bij het secretariaat wordt ingeleverd. Na
ongeveer een uur krijgen de kandidaten te horen wat de uitslag van hun examen is.
Secretariaat.
De twee medewerksters, die het secretariaat bezetten, werken in alle rust en ongestoord in
een ruime zaal, die ver verwijderd is van alle examenhectiek. Alle formulieren, die zij van de
waarnemers ontvangen, worden voorafgaand aan het invoeren van de examenformulieren
in de computer, gecontroleerd. Dat invoeren geschiedt nogmaals op het kantoor van de SJN
als alle examens achter de rug zijn. Deze invoeren worden met elkaar vergeleken.
Eventuele fouten kunnen er op deze wijze worden uitgefilterd.
Conclusie.
De conclusie, die uit het vorengaande te trekken is, is dat de wijze waarop geëxamineerd is,
voldoet aan de eisen, die daaraan gesteld kunnen worden.
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