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Hoe ziet je beroep eruit?
De bedrijfsleider dierverzorging, specialisatie Wildlife, is eindverantwoordelijk voor het bedrijf of de afdeling.
Hij is ondernemend, signaleert kansen en bedreigingen en speelt hierop in. Als vakman maakt hij fokplannen
voor gezelschaps- of recreatiedieren en begeleidt hij de voortplanting, de verzorging van moeder en jongen
en het socialiseren van jonge dieren. Centraal in zijn werk staan de aandacht voor dierenwelzijn,
diergezondheid en veiligheid voor mens en dier. Bewust van zijn voorbeeldfunctie houdt hij altijd rekening
met de gevolgen voor milieu- en arbeidsomstandigheden. Vanuit zijn coördinerende en controlerende rol
streeft hij na dat medewerkers hun afspraken nakomen en dat de kwaliteitszorg gewaarborgd is. De
werkzaamheden van de bedrijfsleider dierverzorging, specialisatie Wildlife, richt zich voornamelijk op
exotische dieren in gevangenschap.
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Beroepsspecifieke onderdelen (basis- en profieldeel)
Kerntaken en Werkprocessen
•

B1-K1: Zorgdragen voor
dieren

B1-K1-W1: Voert dieren
B1-K1-W2: Verzorgt dieren
B1-K1-W3: Onderhoudt leef- en werkomgeving

•

P3-K1 Opstellen fokplan
en begeleiden
voortplanting dieren

P3-K1-W1 Stelt fokplan op
P3-K1-W2 Begeleidt voortplantingsproces
P3-K1-W3 Verzorgt moeder en jongen
P3-K1-W4 Socialiseert jonge dieren

•

P3-K2 Inspelen op de
wens van klant en/of
publiek

P3-K2-W1 Instrueert, adviseert en verkoopt
P3-K2-W2 Behandelt klachten
P3-K2-W3 Bewaakt de voorraad

•

P3-K3 Leiden
bedrijf/afdeling/project

P3-K3-W1 Maakt de planning en verdeelt het werk
P3-K3-W2 Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
P3-K3-W3 Koopt in voor de onderneming (producten of diensten)
P3-K3-W4 Verwerft opdrachten, bindt klanten
P3-K3-W5 Regelt personeelszaken
P3-K3-W6 Regelt de financiële voortgang
P3-K3-W7 Organiseert het kwaliteitsbeleid
P3-K3-W8 Stelt project-/afdelingsplan op
P3-K3-W9 Optimaliseert bedrijfsvoering

Generieke onderdelen
Nederlandse taal

Voor Taal en Rekenen zijn er de volgende examens:
Centraal examen: 3F
• lezen
• luisteren
Instellingsexamen: 3F
• spreken
• gesprekken
• schrijven en taalverzorging

Rekenen

Referentieniveau: 3F
• getallen
• verhoudingen
• meten en meetkunde
• verbanden

Engels

Centraal examen: 3F
- lezen
- luisteren B1
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Instellingsexamen:
- spreken
- gesprekken
- schrijven A2
Loopbaan en burgerschap
Keuzedelen
Tijdens de opleiding worden keuzedelen aangeboden waaruit de student kan kiezen.
Studiebelasting
Per leerjaar is de totale studiebelasting 1600 studiebelastingsuren (SBU). Dit is inclusief de
onbegeleide leeractiviteiten in projecten of als huiswerk.
Hieronder wordt een indicatie gegeven van de verdeling van de uren begeleide onderwijstijd en
beroepspraktijkvorming (BPV) die minimaal worden ingepland per leerjaar (*)

Begeleide onderwijstijd (theorie, coaching, praktijk, e.d.)

Beroepspraktijkvorming

(*)

Leerjaar

BOL

BBL

1

735

210

2

578

210

3

577

210

1

315

683

2

472

683

3

473

683

Voorafgaand aan ieder leerjaar wordt een jaarrooster gepubliceerd. Hierin wordt weergegeven
welke onderwijsactiviteiten in welke perioden van het jaar en op welke dagen van de week gepland
staan.
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