
 

COMPETENTIEPROFIEL ASPIRANT KEURMEESTER 

 

De Competenties genoemd in het profiel voor de E&B-cursist blijven van kracht: 

Leervermogen 

Optreden 

Hondvriendelijk Gedrag 

Verbale en Schriftelijke Vaardigheid 

Collegiaal zijn/Samenwerken 

Presenteren 

 

Competentie profiel  van een  aspirant-
exterieurkeurmeester 

Gedragsvoorbeelden 

Zelfontwikkeling 
 
Inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en 
zwakke kanten, interesses en ambities en op basis hiervan 
acties ondernemen om competenties zo nodig verder te 
ontwikkelen 

 zoekt actief naar persoonlijke feedback en 
doet hier iets mee 

 evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat 
daarin anders of beter zou kunnen 

 laat blijken over een reëel inzicht in de eigen 
sterke en zwakke punten te beschikken 

 besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen 
ontwikkeling 

 is erop gespitst zichzelf te verbreden en/of te 
verdiepen 

Stressbestendigheid 
 
Effectief gedrag vertonen bij druk en stressvolle situaties 
 

 onderkent welke stressfactoren zelf te kunnen 
hanteren 

 beschikt over zelfinzicht 
 onderscheidt hoofd- van bijzaken 

Overtuigingskracht 
 
Anderen voor standpunten en ideeën proberen te winnen en 
draagvlak creëren. 

 straalt enthousiasme en flair uit 
 straalt geloof uit in de eigen overtuiging 
 maakt gebruik van non-verbaal gedrag om de 

eigen uitstraling te versterken 
 hanteert logische en transparante argumenten 

Onafhankelijkheid 
 
Acties ondernemen en uitspraken doen die getuigen van een 
eigen visie of mening; anderen niet naar de mond praten. 

 laat zich niet direct beïnvloeden door andere 
opvattingen 

 heeft een eigen overtuiging 
 weerstaat sociale druk 
 zet een eigen onafhankelijke koers uit 

Fysieke Conditie 
 
In staat zijn om alle houdingen en bewegingen zonder 
hulpmiddel gedurende langere tijd uit te voeren 

 Kan lang staan 
 Kan makkelijk bukken 
 Kan eenvoudig door de knieën gaan 
 Kan tijdens de keuring met regelmaat soepel  
 door de ring lopen 

Psychische Conditie 
 
Beschikt over een goede psychische conditie om adequaat 
en overtuigend ten opzichte van alle betrokkenen (handlers, 
ringmedewerkers, organisatie) het keurmeesterschap uit te 
voeren 

 beschikt over een goed korte- en lange-termijn 
geheugen  

 kan zich langdurig concentreren 
 laat zich niet makkelijk afleiden 

 


