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AFDELING ZUID-HOLLAND

EXAMENVOORWAARDEN AFDELINGSHELPER
Artikel 1
De kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:
a. Hij moet lid zijn van de KNPV en de leeftijd van vijfendertig jaar nog
niet hebben bereikt.
b. Hij moet in het bezit zijn van een geldige medische verklaring zoals
omschreven in artikel 12 van het algemeen reglement.
Deze medische verklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden.
De kosten van deze medische verklaring komen voor 50% ten laste van
de afdeling en voor 50% ten laste van de kandidaat.
c. De kandidaat kan examen doen op voordracht van de
opleidingscommissie.
d. De kandidaat zorgt met betrekking tot het praktisch deel van het
examen zelf voor vier combinaties die in staat zijn op een dag een
volledig programma PH1 af te werken, waarbij minimaal twee honden
ook de schijnaanval moet kunnen uitvoeren.
Artikel 2
Alvorens de kandidaat kan worden voorgedragen door de examencommissie
zal hij minimaal een zogenaamde testdag met goed gevolg moeten hebben
doorlopen.
Tijdens deze testdag worden zowel de theoretische kennis als de praktische
vaardigheid van de kandidaat bekeken door de examencommissie of een lid
van deze commissie.
Artikel 3
Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Een theoretisch examen bestaande uit het beantwoorden van
vijfentwintig meerkeuzevragen over de inhoud van het
keuringsreglement PH1 voor zover het helpers werk betreft.
b. Een praktisch examen.
Een praktisch examen bestaat uit twee opleidingsdagen en een
examendag.
Deze derde dag geldt dan als een laatste kans om te kunnen slagen.
Het praktisch examen bestaat uit het verrichten van het helpers werk
van een geheel programma PH1.
Per steloefening moet de kandidaat vier honden naar behoren afwerken.
De andere oefeningen nader te bepalen door de examencommissie
maar nooit minder dan twee honden per onderdeel, dat geldt ook voor
de oefeningen terugroepen en schijnaanval.

• Pagina 1 van 2

Artikel 4
Alvorens aan het praktische gedeelte van het examen te mogen beginnen,
moet de kandidaat zijn geslaagd voor het theoretische gedeelte.
Artikel 5
Een kandidaat is geslaagd indien hij voor alle onderdelen een
voldoende heeft gescoord. Bij het praktische werk gaat het om de
complete indruk die de kandidaat maakt.
Artikel 6
Een kandidaat kan zowel voor het theoretische als voor het praktische
gedeelte zakken. Voor beide onderdelen heeft de kandidaat recht op
een herexamen.
Voor het praktische gedeelte van het examen geldt dat de kandidaat
slechts een dag een herkansingsmogelijkheid heeft waarbij dezelfde
regels gelden voor wat betreft het te tonen werk als bij het examen.
De kandidaat dient zelf weer voor vier combinaties te zorgen die een volledig
programma PH1 kunnen afwerken.
Het herexamen is pas met goed gevolg afgelegd als voor alle onderdelen
een voldoende is gescoord.
Artikel 7
Indien de kandidaat zakt voor het herexamen heeft hij recht op een tweede
herexamen.
De kandidaat moet dan alle onderdelen, zoals omschreven in artikel 3,
opnieuw afleggen. Het tijdstip waarop dit laatste herexamen zal worden
afgelegd zal door de examencommissie worden vastgelegd.
Artikel 8
De uitslag van zowel het theoretische als het praktische gedeelte van het
examen wordt zo snel mogelijk aan de kandidaat medegedeeld. Dit geldt
evenzo voor de herexamens.
Artikel 9
Een kandidaat die voor alle examenonderdelen geslaagd is, wordt door de
examencommissie
voorgedragen
bij
het
afdelingsbestuur
als
afdelingshelper.
Het afdelingsbestuur neemt deze voordracht over en erkent de kandidaat
als afdelingshelper. Ten bewijze hiervan ontvangt de kandidaat een
diploma “Afdelingshelper” van het afdelingsbestuur.
Artikel 10
De data, tijdstippen en plaatsen van de examens zullen in “De Politiehond”
en/of de website worden bekend gemaakt.
Artikel 11
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het
afdelingsbestuur of een lid hiervan.
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