
 
 

Competentieprofiel Cursist E+B 

 

Competentie profiel  van een cursist 
Exterieur- en Bewegingsleer 

Gedragsvoorbeelden 

Leervermogen 
 
 
Nieuwe informatie vlot en gemakkelijk opnemen 
en in de praktijk toepassen. 

 geeft niet snel op 
 toont discipline bij de cursus 
 is gemotiveerd bij het leren 
 is leergierig 
 leest veel vakliteratuur en/of informatie 

om zich te verbeteren 

Optreden 
 
Een goede eerste indruk maken en deze 
gedurende een lange(re) periode weten te 
handhaven. 
 

 hanteert de regels van de etiquette 
 toont respect voor anderen 
 ziet er verzorgd uit 

Hondvriendelijk gedrag  Toont respect voor hond en handler 
 Benadert de hond rustig 
 Maakt als eerste contact met hond en 

handler 
 Betast de hond op adequate wijze en let 

daarbij steeds op reacties van de hond en 
reageert daar zo nodig op 

Luisteren 
 
Verbale en non-verbale boodschappen op kunnen 
nemen en begrijpen, doorvragen bij 
onduidelijkheden. 
 

 laat geduldig de ander uitpraten 
 wil niet steeds zelf aan het woord zijn 
 toont daadwerkelijke interesse 

 

Verbale en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid hebben 
 
Spreken in begrijpelijke taal; het taalgebruik 
aanpassen aan het niveau van de ander. 
 
Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan 
anderen schriftelijk duidelijk maken. 
 
 
 
 

 spreekt standaard-Nederlands ( en 
minstens een van de FCI-talen) 

 is duidelijk verstaanbaar 
 benut de eigen stem goed (volume, 

intonatie) 
 heeft goede kennis van de Nederlandse 

taal (en een van de FCI-talen) 
 brengt structuur aan in een schriftelijk 

betoog 
 beschikt over een adequate 

woordenschat 

Collegiaal zijn / samenwerken 
 
Op effectieve wijze (mee)werken aan een 
gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct 
een persoonlijk belang dient. 

 heeft goed zelfinzicht 
 heeft inzicht in de eigen voorkeur voor 

bepaalde teamrollen 
 kan persoonlijk belang ondergeschikt 

maken aan groepsbelang 

Presenteren 
 
Ideeën en plannen op heldere wijze presenteren, 
effectief gebruik makend van ter beschikking 
staande hulpmiddelen. 

 spreekt standaard-Nederlands 
 durft te spreken in het openbaar 
 is stressbestendig 

 


