Algemeen
Deze opleiding vindt gewoonlijk 1x per 2 à 3 jaar plaats.
De opleiding bestaat uit 7-wekelijks gehouden avonden met theorie inclusief een afsluitend
theorie-examen en een praktijkdeel bij het eigen en minimaal 2 andere stamboeken.
De niveau-bepaling van het eindexamen staat onder toezicht van de Koepel Fokkerij, dat (aan
geslaagden) een getuigschrift af zal geven. Centraal in de cursus staat de vraag “Wat heeft een lid van de
fokjury nodig om die functie naar behoren te kunnen uitoefenen”. Het is dan ook zeker geen
bijspijkercursus op het gebied van kennis omtrent paarden, maar het gaat in op de essentiële kennis en
vaardigheden die van juryleden gevraagd worden. De inhoud van de cursus is hierop afgestemd,
rekening houdend met ervaringen uit de vorige cursussen en met nieuwe ontwikkelingen. Uit de eerdere
opleidingen is gebleken dat het moeilijk blijkt om kandidaten zonder vooropleiding bij de stamboeken
tijdig op het gewenste niveau te krijgen. Gezien de ontwikkelingen in de praktijk moet het niveau nog
meer omhoog. Bij de cursus 2022 zal daar dan ook naar gestreefd worden.
De opleiding wordt voorafgegaan door een toelatingsexamen georganiseerd door de Koepelfokkerij en
per delen afgesloten met een theoretisch – en een praktijkexamen. Echter zal hieraan voorafgaande
door het NWPCS ook een screening van de aangemelde personen plaats vinden voordat aan dit
toelatingsexamen deelgenomen mag en kan worden.
De kandidaten worden door de stamboeken opgegeven. Voor deelname aan de fokjury-opleiding
worden eisen gesteld aan de vooropleiding. Deze vooropleiding zou kunnen bestaan uit een
vooropleiding bij het stamboek, de zgn. instructeursopleiding (ORUN en/of enkele certificaten van
paardenhouderij-opleidingen. De voorkennis kan ook bestaan uit ruime praktijkervaring, vaak opgedaan
bij het eigen stamboek. Alle cursisten zijn verplicht aan het toelatingsexamen deel te nemen alvorens zij
deel kunnen nemen aan de opleiding fokjury.
Groepsgrootte
Groepsgrootte: max. 30 per theorieles en 15 per praktijkles
Aanmelding bij het NWPCS voor 21-01-2022
Zoals eerder aangegeven kunt u zich via de mail aanmelden bij bestuur@nwpcs.nl Graag in deze mail
bijvoegen een CV met een duidelijke motivatie waarom u deel zou willen nemen aan de fokjury
opleiding.
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