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Doel:  
Het opleiden van vakbekwame keurmeesters, die op kundige wijze de op keuringen 

aangeboden geiten en/of bokken plaatsen en de plaatsing toelichten. De keurmeester dient op 

de hoogte te zijn van de fokreglementen en rasstandaarden van de door de NOG erkende 

rassen.  

Voorwaarden: 
De kandidaat keurmeester dient lid te zijn van de NOG. 
Een ieder met affiniteit voor de geitenhouderij kan zich bij het NOG bestuur aanmelden als 

kandidaat voor de opleiding tot keurmeester.  

Organisatie: 
De opleiding is een verantwoordelijkheid van het NOG bestuur.  

De duur van de opleiding is afhankelijk van de snelheid waarmee de kandidaat zich de 

kwalificaties van NOG keurmeester eigen maakt.  

Het theoretische gedeelte wordt aangeleverd door de NOG afgevaardigde. Het praktische 

gedeelte van de opleiding wordt in overleg met de NOG afgevaardigde ingevuld. Per 

kalenderjaar wordt er een datum vastgelegd waarop kandidaat-keurmeesters examen kunnen 

doen. Bij een positief examenresultaat wordt een diploma uitgereikt en is de kandidaat 

bevoegd om alle rassen te keuren.  

Het Examen: 
Het examen wordt in overleg met de betrokkene afgenomen door een: 

- afgevaardigde van het NOG bestuur 

-  afgevaardigde van de fokcommissies 

-  ervaren keurmeester  

Het examen bestaat uit 4 onderdelen 

-  theorie 

-  omschrijven van een aantal geiten 

-  plaatsen van een aantal geiten 

-  toelichting op de plaatsing 

Theorie: 

Voor het theoriegedeelte krijgt de kandidaat 25 meerkeuzevragen. De beoordeling is als volgt 

Vragen goed Cijfer  
< 17 onvoldoende 
17 6 
19 7 
21 8 



23 9 
25 10 
Omschrijven van een aantal geiten: 

De kandidaat moet een drietal geiten omschrijven. De geiten worden individueel gemerkt en 

de kandidaat dient de omschrijving te noteren. Onderdelen die aan de orde dienen te komen 

zijn: type, melktekens, benen en ontwikkeling. De maximale tijd is 30 minuten.  

De omschrijving dient overeen te komen met de beschrijving van de beoordelaars. Bij 

afwijkingen worden punten in mindering gebracht. De minimale score is 6, de maximale score 

is 10. 

Strafpunten  Cijfer  
>16 onvoldoende 
16 6 
9 7 
4 8 
1 9 
0 10 
 

Het plaatsen van minimaal 5 geiten van hetzelfde ras. 

De geiten worden individueel “voorgebracht”, waarna ze door de kandidaat worden geplaatst. 

De maximale tijd hiervoor is 10 minuten. 

Bij een gelijke plaatsing als overeengekomen door de examencommissie worden 10 punten 

gegeven. Bij een afwijkende plaatsing worden strafpunten gegeven. Het aantal strafpunten is 

het kwadraat van het aantal plaatsen dat de beoordeling van de kandidaat afwijkt. Het 

maximale aantal strafpunten is 16 = score 6.  Meer strafpunten is onvoldoende zie 

puntentelling bij “omschrijving aantal geiten”.  

Mondelinge toelichting: 

Na de plaatsing geeft de kandidaat een mondelinge toelichting. Een goede mondelinge 

toelichting is essentieel voor het functioneren van een keurmeester. De drie leden van de 

examencommissie geven alle drie een cijfer voor de mondelinge toelichting. De drie cijfers 

worden opgeteld en vervolgens gemiddeld. Ook hiervoor dient de kandidaat minimaal een 6 

te scoren.  

Eindoordeel: 
De kandidaat dient voor ieder onderdeel minimaal een 6 = voldoende te scoren. De 

totaalscore is dus minimaal 24 punten. 

Heeft de kandidaat niet het gewenste aantal punten behaald dan is er een mogelijkheid tot een 

herexamen. Iedere kandidaat heeft 1 mogelijkheid tot herexamen. 

Uitzonderingen: 
In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van de NOG afgevaardigde, is er de mogelijkheid 

om het onderdeel “omschrijving van een drietal geiten” mondeling te doen. Ook voor het 

theoriegedeelte zal dan extra tijd worden uitgetrokken.  

 



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

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


