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1. Algemene informatie
D1: Kynologisch instructeur
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
De beginnend beroepsbeoefenaar met kennis en vaardigheden op het gebied van hondeninstructie kan zich specialiseren als
kynologisch instructeur. Het werkveld heeft behoefte aan geschoolde instructeurs. De kansen op de arbeidsmarkt als kynologisch
instructeur, in loondienst dan wel als zelfstandige, nemen door het volgen van het keuzedeel toe.
Beschrijving van het keuzedeel
Het keuzedeel gaat in op het verzorgen van instructielessen voor eigenaren om hun honden op te voeden. De beginnend
beroepsbeoefenaar doet specialistische kennis en vaardigheden op betreffende hondengedrag en opvoeding van honden. Hij leert
instructielessen samen te stellen en deze uit te voeren. Ook welzijn van de honden krijgt aandacht.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Traint hondenbezitters bij het opvoeden van honden
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt met uiteenlopende cursisten en met honden die verschillen naar leeftijd, ras en
opvoeding. Bepalend voor de complexiteit is het samenspel van hondenbezitters en hun honden. Hij heeft soms te maken met
emotionele hondenbezitters. Hier moet hij mee omgaan. De beginnend beroepsbeoefenaar zet algemene en specialistische kennis
in over honden. Een klantgerichte houding en goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in zijn werk.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig met een groep cursisten. Hij is vakinhoudelijk en organisatorisch
verantwoordelijk voor het eigen werk. Hij heeft een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor de toepassing van wet- en
regelgeving. Hij legt verantwoording af aan de leidinggevende.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft kennis van algemene ethologie

§

heeft kennis van ethologie van de hond

§

heeft specialistische kennis van natuurlijk gedrag van honden

§

heeft specialistische kennis van gedragsontwikkeling van honden

§

heeft specialistische kennis van leerprincipes van honden

§

heeft kennis van ziekteleer met betrekking tot honden

§

heeft specialistische kennis van kynologische termen

§

heeft kennis van verschillende communicatievormen en didactiek

§

heeft specialistische kennis van opvoedingsoefeningen

§

heeft kennis van de vijf vrijheden uit de Wet dieren

§

kan de hond lezen qua houding en gedrag

§

kan een instructielesprogramma opstellen voor cursusgroepen

§

kan een theorieles opstellen en geven

§

kan ongewenst gedrag van de hond omzetten naar gewenst gedrag

§

kan een opvoedoefening uitleggen en de eigenaar met hond begeleiden in de uitvoering

§

kan een hondeneigenaar uitleggen wat het gedrag van de hond betekent en wat hij communiceert

§

kan de instructie geven aan een groep hondenschoolcursisten (maximaal acht personen)

§

kan de instructie aanpassen op de combinatie hond-eigenaar

D1-K1-W1: Bereidt instructielessen voor
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar inventariseert de deelnemers en de betrokken honden die aan de cursus meedoen. Hij gaat na
welke eigenschappen en kenmerken de honden hebben en welk gedrag zij kunnen vertonen. Hij betrekt bij de voorbereiding
theoretische aspecten zoals natuurlijk gedrag van de honden en hun gedragsontwikkeling. Hij gebruikt de leerprincipes van
honden als uitgangspunt voor de instructieles. Hij selecteert didactische werkvormen en oefeningen en bereidt instructies voor.

Resultaat
De instructieles is voorbereid. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft kennis over de honden en hun eigenaren die op de training
komen.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- maakt een zorgvuldige inventarisatie van deelnemers en honden;
- is erop gericht zoveel mogelijk aan de verwachtingen van de deelnemers te voldoen.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Analyseren
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D1-K1-W2: Bereidt de praktische uitvoering van de instructieles voor
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar beoordeelt de omstandigheden waaronder de instructieles plaatsvindt, zoals de
weersomstandigheden en het terrein. Hij bekijkt of de faciliteiten die hij wil gebruiken aanwezig zijn. Waar nodig zorgt hij dat
deze gebruiksklaar zijn. Hij ontvangt de deelnemers en hun honden. Hij inventariseert vragen van deelnemers en past zo nodig
hierop de voorbereide instructieles aan.

Resultaat
De instructieles is aangepast aan en uitvoerbaar onder de heersende omstandigheden.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- past zich soepel aan bij veranderingen in de startsituatie;
- stemt zijn benaderingswijze af op de deelnemers.
De onderliggende competenties zijn: Plannen en organiseren, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten

D1-K1-W3: Voert de instructieles uit
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar legt het doel van de instructieles uit. Hij geeft uitleg en instructies, waarbij hij verschillende
werkvormen hanteert. Hij let erop dat alle individuele deelnemers zich vrij voelen om mee te doen. Hij bewaakt de interactie
tussen de hond en zijn eigenaar. Hij begeleidt de eigenaar en de hond bij de uitvoering van de oefenvormen. Hij legt uit wat het
gedrag van de hond betekent en wat de hond communiceert. Hij gebruikt methoden en materialen die geen angst, agressie en
stress bij hond en eigenaar veroorzaken. Hij past de instructie waar nodig aan de combinatie hond - eigenaar aan.

Resultaat
De oefenvormen zijn uitgevoerd, deelnemers hebben instructie gekregen.

Gedrag
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- legt het doel van de instructieles helder uit;
- deelt zijn kennis over honden kernachtig;
- legt de deelnemers helder en duidelijk uit welke oefenvormen zij moeten toepassen;
- stimuleert deelnemers om mee te doen aan de oefenvormen;
- geeft heldere feedback aan de deelnemers;
- gebruikt effectief en kordaat methoden om angst, agressie en stress bij honden te voorkomen.
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Presenteren, Overtuigen en beïnvloeden

D1-K1-W4: Bewaakt dierenwelzijn
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar geeft de deelnemers de gelegenheid vragen te stellen. Hij informeert bij de deelnemers naar de
conditie, verzorging, welzijn en het gedrag van de hond. Hij spreekt de eigenaar aan bij problemen en adviseert over de
verzorging. In geval van ziekte van de hond adviseert hij doorverwijzing naar de specialist.

Resultaat
Advies en voorlichting over dierenwelzijn zijn gegeven op basis van observaties en vragen.

Gedrag
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D1-K1-W4: Bewaakt dierenwelzijn
De beginnend beroepsbeoefenaar:
- activeert deelnemers vragen te stellen;
- luistert aandachtig naar vragen van deelnemende hondeneigenaren;
- biedt deelnemers ondersteuning en motiveert hen op positieve wijze als dierenwelzijn in het geding is.
De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Aandacht en begrip tonen
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