
 

COMPETENTIEPROFIEL EXTERIEURKEURMEESTER 
 

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

Leervermogen 

Optreden 

Hondvriendelijk Gedrag 

Verbale en Schriftelijke Vaardigheid 

Collegiaal zijn/Samenwerken 

Presenteren 

Zelfontwikkeling 

Stressbestendigheid 

Overtuigingskracht 

Onafhankelijkheid 

Fysieke conditie 

Psychische conditie 

Competentie profiel  van een kynologisch 
exterieurkeurmeester 

Gedragsvoorbeelden 

Adequate theoretische en praktische kennis 
hebben van het keuren van honden 
 

 beheerst het keurmeesterschap 
 oefent dat professioneel uit 
 onderhoudt en verbetert de eigen kennis en 

kunde 

Aanpassingsvermogen 
Zich bij veranderende omstandigheden 
(omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk 
aanpassen. 
 
Keurmeesters ambteren ook in het buitenland waar vaak 
andere regels gelden 

 is bereid om eigen routines te veranderen 
 is niet rigide 
 verwart aanpassingsvermogen niet met het 

opgeven van de eigen identiteit (en normen en 
waarden) 

 
Inlevingsvermogen 
Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en 
omstandigheden van anderen en van de invloed 
van het eigen gedrag op hen. 

 beschikt over een sociale antenne 
 heeft aandacht voor de ander en diens gedrag 

(in woord en daad) 
 beschikt over zelfinzicht 

Besluitvaardigheid 
Op het juiste moment beslissingen nemen en 
standpunten innemen en zich hieraan 
committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te 
handelen. 
 

 formuleert kort en bondig de eigen mening 
 neemt standpunten in en hakt knopen door 
 aarzelt niet 

Energie 
Gedurende een lange(re) periode actief zijn 
wanneer de functie dat verlangt; 
uithoudingsvermogen hebben. 
 

 heeft uithoudingsvermogen 
 verdeelt de eigen energie adequaat 
 heeft inzicht in het eigen energieniveau 

 



 

Integriteit 
Zich houden aan de normen, waarden en 
omgangsregels die gelden voor de functie en voor 
de cultuur waarin men werkt; niet vatbaar zijn voor 
frauduleuze handelingen. 
 
 

 draagt informatie consistent en eerlijk over 
(voor iedereen hetzelfde verhaal) 

 behandelt iedereen gelijk en respectvol en 
maakt geen onderscheid 

 maakt geen misbruik van macht of voorkennis 
 beschermt vertrouwelijke informatie 
 komt gemaakte beloften na 

Sociabiliteit 
Zich gemakkelijk onder mensen begeven, op 
anderen afstappen en zich op natuurlijke wijze 
begeven in gezelschap. 

 beschikt over brede kennis van uiteenlopende 
onderwerpen 

 stapt gemakkelijk en met plezier op anderen af 
 heeft geen last van verlegenheid 
 maakt gemakkelijk contact met anderen 

Conflicthantering 
Op een diplomatieke wijze omgaan met 
belangentegenstellingen en deze helpen oplossen 

 .onderkent belangen en drijfveren van 
gesprekspartners 

 schat de emoties en de diepgang van de 
conflicterende partijen goed in 

 schat de reikwijdte van het conflict goed in 

Ambitie 
Ernaar streven hogerop te komen, carrière te 
maken en succes te behalen en zich inspannen 
om dit te bereiken. 

 Steekt energie in de eigen ontwikkeling 
 leert van succesvolle personen 
 beschikt over voldoende energie 
 zet eigen loopbaanplan uit en handelt hiernaar 

 
Omgevingsbewustzijn 
Op de hoogte zijn van relevante 
maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke 
ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten 
ten behoeve van de eigen organisatie. 

 beschikt over een goede algemene 
ontwikkeling 

 leest de juiste vakliteratuur 
 bezit brede kennis van zaken met betrekking 

tot de eigen organisatie of het eigen vakgebied 
 beschikt over brede kennis van uiteenlopende 

onderwerpen 

Discipline 
Zich aanpassen aan de geldende regels, 
procedures en het organisatiebeleid; bij 
verandering of twijfel bevestiging zoeken bij de 
juiste persoon. 
 

 ziet het nut van regels en procedures in 
 voegt zich zonder moeite naar de bestaande 

regelgeving 
 onderkent de effecten van het zich houden 

aan de regels 

 


