
 
 

Keurmeestersopleiding voor liefhebbers van konijnen, cavia’s en kleine knagers. 
 
De basis van onze hobby is het fokken en showen van konijnen, cavia’s en kleine knagers op 
tentoonstellingen. Hierbij zijn meerdere partijen betrokken. Allereerst natuurlijk de inzender, maar 
denk daarbij ook bijvoorbeeld aan het tentoonstellingsbestuur van de betreffende tentoonstelling. 
Eén van de onmisbare schakels voor het organiseren van tentoonstellingen. Een andere onmisbare 
schakel is hierbij de keurmeester. 
 
 
Als je overweegt om keurmeester te worden, dan heb je de mogelijkhied deel te nemen aan de 
cursus die in vijf verschillende ROC ’s (Regionale Opleiding Centra) wordt gegeven. Er zijn vier ROC ’s, 
die verdeeld zijn over Nederland, namelijk: 
ROC Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) 
ROC Oost (Gelderland, Overijssel en Flevoland) 
ROC Zuid (Limburg, Brabant, Zeeland) 
ROC West (Zuid- en Noord-Holland en Utrecht) 
De Cavia en Kleine-Knagers is centraal in 
Nederland of naar behoefte bij een van de 
andere ROC’s. 
 
 

 
De invulling van de cursus bestaat uit het organiseren van cursusavonden, begeleiden in theorie, 
praktijk en het houden van praktijk proefexamens op verschillende shows in het land. De cursus die 
je kan volgen bij de ROC ’s vormen een zéér belangrijke basis voor de opleiding tot keurmeester. Je 
keurt een dier en aan de hand van de feedback van deskundige docenten. 
 
De opleiding tot keurmeester is een boeiende opleiding, deze brengt een extra dimensie aan de 
beleving van de hobby. Waar je normaal de hobby beleefd als inzender, zie je nu ook heel duidelijk 
de andere kant van de hobby.  Als keurmeester kom je op plaatsen, waar je wellicht als inzender niet 
zo snel zal komen en je ontmoet veel mensen binnen onze liefhebberij. 
De opleiding begint allereerst met een theoretisch deel, met daarin vijf onderdelen. Deze onderdelen 
zijn: organisatieleer, erfelijkheidsleer, dierkunde, voeding en ziekte. Een speciaal overzichtelijk 
leerboek is beschikbaar, dit inmiddels digitale leerboek is een belangrijke schakel binnen de 
opleiding. Voor je verder kunt met de praktijkgerichte opleiding moet je hierin theoretisch examen 
doen, op een vastgestelde datum in april. Wanneer je dit examen met goed gevolg aflegt, ben je 
‘aspirant ’keurmeester. Daarmee kan je beginnen aan de praktijk en toe werken naar het examen dat 
jaarlijks wordt gehouden in Assen. Dit examen zal voorafgaan door een mondeling theoretisch 
examen voor de rassen, waar je graag examen voor wilt doen. Voor dit eerste examen mag je vijf 
rassen kiezen. Meer mag niet, minder (uiteraard) wel. Wanneer je voor één of meerdere rassen 
mondeling theoretisch slaagt, mag je in de praktijk laten zien wat je van een ras weet. Slaag je in de 
praktijk voor één of meerdere rassen, dan ben vanaf dat moment C-keurmeester! 
 
 
 



Als keurmeester moet je je ervan bewust zijn dat je het visitekaartje bent voor Kleindier Liefhebbers 
Nederland (K.L.N.) Je bent het aanspreekpunt op keuringen, voor fokkers maar ook voor bezoekers 
die vragen hebben over het dier wat je op dat moment aan het keuren bent. Dat zorgt er ook voor 
dat je er voor zorg moet dragen dat je het dier goed behandeld. Dit alles in het kader van 
dierenwelzijn. Tijdens de opleiding besteden de docenten veel tijd aan het verantwoord omgaan, c.q. 
hanteren van onze mooie dieren. 
 

 
 
 
Belangstelling? 
 
Je bent van harte welkom tijdens één van de opleidingsavonden, c.q. dagen! Deskundige docenten 
en onze regionale coördinatoren kunnen al je vragen beantwoorden. 
Je kunt een afspraak maken om een stukje opleiding van dichtbij eens mee te beleven. Nieuwsgierig 
geworden? Kom eens kijken, gewoon doen, wij horen graag van je! 
 
Voor algemene informatie betreffende de opleiding en het keurmeesterschap gelieve contact 
opnemen met onze secretaris examencommissie pelsdieren, Dhr. A.G. Oomen (Tonnie) telefoon 
073 5993607 of mobiel 06 25024712. 
 
 
Namens de Leergroep Opleiding Pelsdieren (L.O.P.) en de regionale opleiding centra, 
Adri Hertogh. 
 
 
 
 


