Reglement voor de Examencommissie
Artikel 1.
De examencommissie heeft tot taak de theoretische kennis en praktische bekwaamheid, die nodig is
voor het kunnen keuren van sierduiven, te toetsen bij hen die zich voor het daartoe ingestelde examen
hebben aangemeld en het bestuur over haar bevindingen te rapporteren.
Artikel 2.
De examencommissie bestaat uit een secretaris, te benoemen door het NBS bestuur met instemming
van de Algemene Ledenvergadering en een college van examinatoren.
De taak van de secretaris van de examencommissie is het faciliteren van de examens, compleet met
de daaraan verbonden administratieve en organisatorische handelingen, vaststellen van de
examenstof voor het theoretisch examen etc.
Het examen voor NBS sierduivenkeurmeester bestaat uit een drietal onderdelen:
Theoretisch examen
Dit is het (eenmalige) examen over algemene kennis van de sierduif, de organisatie van de
kleindierensport, doch ook over de werkwijze van de keurmeesters, het invullen van
beoordelingskaarten etc.
Dit examen wordt eenmalig afgelegd en geeft, indien het met goed gevolg is afgelegd, toegang tot de
mondelinge en praktische examens voor sierduivenkeurmeester.
Mondeling examen
Tijdens het mondeling examen worden de kandidaten bevraagd over hun kennis van de verschillende
rassen.
Praktisch examen
Het praktisch examen wordt doorgaans afgelegd tijdens de Bondsshow van de N.B.S. en de
kandidaten dienen hier een aantal dieren van de rassen waarin ze examen willen doen, te beoordelen
en deze beoordeling schriftelijk vast te leggen volgens de daarvoor geldende regels.
Artikel 3.
Het college van examinatoren van de examencommissie bestaat uit keurmeesters die door het N.B.S.
bestuur worden benoemd, met instemming van de Algemene Ledenvergadering. Het college van
examinatoren neemt de mondelinge en praktisch examens af.
De examencommissie stelt per examen vast welke examinator voor welke rassen examen afneemt.
De examinatoren kunnen keurmeesters zijn met een volledige of gedeeltelijke bevoegdheid en worden
ingezet naar gelang hun specifieke kennis. Uiteraard dienen alle examinatoren bevoegdheid te
bezitten voor de rassen waarin ze examen afnemen.
De examinatoren rapporteren en adviseren over hun bevindingen aan de secretaris van de
examencommissie, welke laatste aan de hand van deze rapportage en adviezen bepaalt of een
kandidaat al dan niet is geslaagd voor één of meerdere rassen.
Na afloop van een examen bespreken de examinatoren het resultaat van het examen en het advies
dat ze aan de secretaris zullen geven met de kandidaten.
Een mondeling- en/of praktisch examen wordt in principe altijd afgenomen door twee, voor het
betreffende ras bevoegde, examinatoren.
Artikel 4.
De regels die gelden voor de examens voor sierduivenkeurmeester zijn opgenomen in het
Examenreglement van de N.B.S.
Artikel 5.
Binnen 1 maand nadat de praktische examens zijn gehouden worden de uitslagen van de gehouden
examens schriftelijk door de secretaris van de Examencommissie aan het bestuur van de NBS
meegedeeld.
Artikel 6.
Een kandidaat die het niet eens is met de uitslag van een examen kan hierover in beroep gaan bij de
examencommissie en vervolgens bij het NBS bestuur.
Voor het praktisch examen geldt dat de kandidaat een herbeoordeling kan aanvragen als hij gezakt is
voor een bepaald ras. Die herbeoordeling moet zo spoedig mogelijk nadat de uitslag aan de kandidaat

is medegedeeld, bij de secretaris van de examencommissie worden aangevraagd.
De secretaris van de examencommissie bepaalt welke examinatoren de herbeoordeling zullen
uitvoeren. De uitslag van de herbeoordeling is de definitieve uitslag.
Artikel 7.
Door de examencommissie zal ieder jaar vóór 1 april een schriftelijk verslag over haar
werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar aan het bestuur van de N.B.S. worden uitgebracht.
Artikel 8.
Zaken met betrekking tot het functioneren van de examencommissie die niet in dit reglement, noch in
de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de N.B.S. zijn vastgelegd, worden door het bestuur,
na overleg met de examencommissie, geregeld.
Artikel 9.
Met dit reglement zijn alle voorgaande versies van het reglement voor de examencommissie c.q. het
examenbureau vervallen.
Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering op 11 juni 2011 en gewijzigd in de
Algemene Ledenvergadering op 14 juni 2014.

►►►►►Bij bestuursbesluit van 8 september 2014 is het Examenbureau opgeheven
en is er weer een college van examinatoren + ambtelijk secretaris
Aangepast in maart 2016.

