Toetsingscriteria
Voor de opleidingsinstituten is het van belang dat voldoende inzicht wordt geboden in de criteria die de CKi hanteert om te t oetsen
of de aangeboden opleiding in voldoende mate voldoet aan de geldende eindtermen.
De CKi wil uit een oogpunt van transparantie daar graag inzicht in bieden.
a. De lesmap(pen) moet(en) er blijk van geven dat in voldoende mate de in de eindtermen beschreven onderwerpen aan bod
komen. Het gaat hier om een toets op de kwantiteit. Omvatten de lesprogramma’s datgene wat er conform de eindtermen in
behoort te zitten en is daarbij sprake van een redelijke balans c.q. spreiding van onderwerpen. (Wat belangrijk is voor de
opleiding van Kynologisch Instructeur (zoals opvoeding en gedrag) mag - zo niet moet - ook aantoonbaar meer aandacht
krijgen, dan onderwerpen die van ondergeschikt(er) belang zijn).
b. Daarenboven gaat het vanzelfsprekend om de kwaliteit van de lesstof die aangeboden wordt. Omvat de lesstof datgene wat
volgens moderne inzichten aan de instructeurs van nu geboden moet worden? De cursusinhoud dient up-to-date te blijven en
mee te ontwikkelen met deze moderne inzichten, ook in de toekomst.
De CKi is van oordeel dat een te accrediteren opleiding voor kynologisch instructeur minimaal gegeven dient te worden door
drie (vaste) docenten welke opgeleid zijn als kynologisch instructeur. Minstens één van de vaste kerndocenten heeft daarnaast
de hoedanigheid van erkend gedragstherapeut of daarmee gelijk te stellen aantoonbare achtergrond, kennis en kunde. De
overige docenten dienen aantoonbaar in voldoende mate praktijkervaring te hebben als het gaat om persoonlijkheidstypen van
mensen, de beginselen van didactiek, instructie, feedback en evaluatie. Daarenboven geldt dat de docenten die de praktijklessen verzorgen dienen over een zodanige kennis van houdingen, gedrag en leerprocessen te beschikken dat deze lessen op
een voldoende hoog niveau aangeboden kunnen worden. Uitgangspunt is dat de docenten lesgeven in een onderdeel waarvoor
zij bekwaam zijn. Er kan met gastdocenten worden gewerkt voor de specifieke onderwerpen, die in tijd gezien slechts een
beperkte inzet van de docent vergen en waarbij de kennis over die onderwerpen in onvoldoende mate aanwezig is bij de vaste
docenten. Gekozen kan worden voor een dierenarts voor EHBO, ent-schema’s en erfelijke aandoeningen, een ervaren trimster
en/of fokker voor hondenverzorging, een dier fysiotherapeut die het effect van de lessen / sport op de verschillende honden-

rassen kan belichten. Docenten volgen (aantoonbaar) nascholing voor de vakken/onderwerpen waarin zij lesgeven. Het zijn
immers de docenten van deze cursussen die de kennisstroom van (wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen dit werkgebied en
de instructeurs van de verenigingen moeten kunnen verzorgen.
c. Voor wat betreft de omvang van de opleiding gaat de CKi uit van een minimum aantal van 9 lesdagen waarbij directe interactie
tussen de cursisten en de opleider(s) plaatsvindt. Gelet op de inhoud en omvang van een op basis van de eindtermen te
ontwikkelen opleiding is dit aantal dagen met voldoende contacturen een absoluut vereiste. Dit laat onverlet dat daarnaast de
theorie zeer wel volgens moderne methoden (zoals e-learning) plaats kan vinden. Ook bij e-learning wordt echter dringend
aanbevolen om tijdens de lessen interactie tussen cursist en docent mogelijk te maken. Daarnaast heeft het werken met
cursisten uit verschillende disciplines in groepen ook als het om de theorielessen gaat een enorme meerwaarde.
d. De CKi meent dat de opleiding moet voorzien in de mogelijkheid om cursisten een stage te laten volgen. De keuze welke
cursisten zo’n stage al dan niet verplicht moeten volgen ligt bij het opleidingsinstituut evenals de vorm en de duur van de s tage.
e. De te accrediteren opleiding draagt zorg voor schriftelijke examens met eenduidige toetsingscriteria. In de nabije toekomst zal
de opleiding de schriftelijke examenvragen van het CKi gebruiken. Praktijkexamens worden afgenomen door meer dan één
docent en de kandidaat geeft tijdens zijn praktijkexamen les aan een groep van overwegend onbekende combinaties.

