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Opleiding- en examenreglement inspecteurs. 

De NOG inspecteurs hebben een cruciale rol binnen het foktechnisch beleid van de 
fokcommissies van de NOG. De opname rapporten bepalen de foktechnische vooruitgang 
van de verschillende rassen. Het is dan ook van groot belang dat de inspecteurs goed 
geschoold zijn en blijven. Niet alleen scholing, maar ook onderlinge afstemming, maakt dat 
er op uniforme wijze kan worden geïnspecteerd. Inspecteurs, fokcommissies en NOG 
bestuur hebben hierin ieder een eigen rol. Het is daarom voor iedere “aankomende” 
inspecteur goed te bedenken dat inspecteur zijn vrijwilligerswerk is, maar zeker niet 
vrijblijvend.  

Voorwaarden: 
Iedere kandidaat dient lid te zijn van de NOG.  
Een ieder die het NOG keurmeestersdiploma heeft gehaald kan in principe inspecteur 
worden. Aanmelden voor de opleiding tot inspecteur kan op 2 manieren: 

1- Op voordracht van een fokcommissie.  
Iedere fokcommissie kan keurmeesters vragen om voor hun ras de opleiding tot 
inspecteur te gaan doen. De opleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van 
het NOG bestuur. De fokcommissie zal nauw bij de opleiding betrokken worden. Na 
een positief examenresultaat wordt de kandidaat toegevoegd tot de rasgebonden 
inspecteurs van het betreffende ras. Per keer kan er maximaal voor 1 ras examen 
worden gedaan. De rassen Bont en Wit worden in 1 keer geëxamineerd.  

2- Op voordracht van het NOG bestuur.  
Het NOG bestuur kan keurmeesters vragen om inspecteur te worden. De opleiding 
wordt gedaan voor geiten die geregistreerd staan als melkgeit of voor rassen waarbij 
de fokcommissie geen verantwoordelijk wenst te dragen voor de aanstelling van 
inspecteurs.  

Opleiding: 
De theoretische ondersteuning wordt zowel door de NOG als door de betreffende 
fokcommissie aangeleverd. 
De praktische ondersteuning is vooral een zaak van de (rasgebonden) inspecteurs. De 
coördinatie en verantwoordelijkheid voor de opleiding ligt bij het bestuur van de NOG.  

Het traject mag maximaal 3 jaar duren. Na drie jaar opleiding moet de kandidaat inspecteur 
examen hebben gedaan. In uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken, dit 
ter beoordeling van het NOG bestuur.  
Indien de kandidaat niet slaagt wordt er 1 mogelijkheid geboden om herexamen te doen.  

Per kalenderjaar wordt er een datum bekendgemaakt waarop kandidaat-inspecteurs 
examen kunnen doen.  



Het examen: 
Het examen wordt afgenomen door: 
2 rasgebonden inspecteurs van het ras waarvoor examen wordt gedaan,  
1 vertegenwoordiger van het NOG bestuur. 

In geval van voordracht door het NOG bestuur: 
2 ervaren inspecteurs 
1 vertegenwoordiger van het NOG bestuur. 

Het examen bestaat uit 2 gedeeltes: 
-  Een schriftelijk examen waarbij 4 geiten en/of bokken worden opgenomen en 
ingeschreven op het inschrijfformulier. De opname wordt vergeleken met de opname, zoals 
uitgevoerd door de ras inspecteurs. Voor iedere afwijking geldt 1 punt aftrek. Dit geldt zowel 
voor de onderbalk als ook voor de bovenbalk. Ook een gemiste afwijking geldt als 1 punt 
aftrek. Om een voldoende te scoren is de maximale aftrek van punten voor alle 4 dieren 50 
punten.  
-  Een mondeling examen waarbij door de kandidaat een toelichting wordt gegeven op de 
beoordeling. De examencommissie bepaalt samen hiervoor een cijfer die ook minimaal een 
6 = voldoende moet zijn.  

Toelichting op de puntentelling. Voor aanvang van het examen worden de betreffende 
dieren beoordeeld door de beide inspecteurs. Na het examen worden de uitslagen 
vergeleken. Bij afwijkingen bijv. Type inspecteurs 84 punten kandidaat 82 punten geldt een 
aftrek van 2 punten. Hetzelfde geldt voor de onderbalk bijv. stand achterbenen inspecteurs 7 
kandidaat 6 is aftrek van 1 punt.  

Algemeen: 
Een inspecteur valt onder auspiciën van de NOG. Daarnaast is er een sterke band met de 
fokcommissie waarvoor de inspecteur de stamboek opnames verzorgt.  
De inspecteur wordt dan ook geacht om de NOG en de door de fokcommissie verzorgde  
instructiebijeenkomsten te bezoeken.  
 

Beëindigen Inspecteurschap. 
Na het behalen van het diploma is men in principe voor het leven inspecteur. Op eigen ver-
zoek kan het inspecteurschap beëindigd worden. Iedere inspecteur krijgt na beëindiging een 
jaar bedenktijd, mocht hij/zij alsnog besluiten om geen NOG inspecteur meer te willen zijn 
dan is het besluit definitief. Voor een eventuele herintrede na 1 jaar moet door de betref-
fende persoon opnieuw examen worden gedaan waarbij de eerder genoemde voorwaarden 
gelden.  
 
Bij het in diskrediet brengen van de NOG en/of onvoldoende functioneren, kan 

een inspecteur door het NOG bestuur geschorst en/of ontslagen worden. 
 


