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Hoe ziet je beroep eruit?
SPORTVISSERIJ EN WATERBEHEER: Nederland is een echt waterland en kent miljoenen sportvissers.
Werk genoeg dus voor iedereen die professioneel aan het werk wil in de sportvissector. Niet alleen heb je
verstand van hengels en vissoorten, je weet ook alles van verantwoord natuur- en waterbeheer. Natuurlijk
heb je een voorliefde voor vissen. Dankzij jou kan iedereen op een goede manier (sport)vissen, wordt de
kwaliteit van het water en de waterkant verbeterd en de groene omgeving mooier. Ben jij klaar om van je
hobby je beroep te maken? Over het vakgebied Hoe staat het met de visstand en de kwaliteit van het water?
Waar moet je als waterbeheerder allemaal rekening mee houden? Welke planten en dieren komen er voor
bij het water? Welke hengel en techniek is het meest geschikt om te vissen op rivieren? Hoe organiseer je
een groot sportvisevenement? En wat is de meest duurzame manier om vissen te kweken? Als
professioneel sportvisser houd je je bezig met verschillende onderwerpen. Kernwoorden: sportiviteit,
duurzaamheid, recreatie, outdoor activiteiten, natuur en milieu, dierenwelzijn, waterbeheer, flora- en
faunawetgeving en veel contacten met mensen en organisaties. Maar het allerbelangrijkste is jouw
voorliefde voor natuur en vissen. Je bent een echte liefhebber!
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Opleidingsplan
Beroepsspecifieke onderdelen (basis- en profieldeel)
Kerntaken en Werkprocessen
B1-K1: Uitvoeren
werkzaamheden ten behoeve
van aanleg/inrichting en
onderhoud /beheer natuur,
grond en water

B1-K1-W1: Draag zorg voor natuur, grond en water
B1-K1-W2: Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en
beheer/onderhoud
B1-K1-W3: Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden o B1-K1W4: Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom
aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit

P6-K1: Uitvoeren en
begeleiden van beheerwerk
van bos, natuur, landschap en
recreatieterreinen

P6-K1-W1: Beheert terreinen
P6-K1-W2: Onderhoudt gebouwen en/of voorzieningen
P6-K1-W3: Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
P6-K1-W4: Bewaakt de planning op de uitvoeringslocatie

P6-K2: Zorg dragen voor
publiek en/of gasten

P6-K2-W1: Voert gastheerschap uit
P6-K2-W2: Assisteert bij activiteiten

Generieke onderdelen
Nederlandse taal

Referentieniveau: 2F
• Lezen
• Luisteren
• Spreken
• Gesprekken voeren
• Schrijfvaardigheid

Rekenen

Referentieniveau: 2F
• getallen
• verhoudingen
• meten en meetkunde
• verbanden

Loopbaan en burgerschap
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Keuzedelen
Voor deze opleiding geldt een keuzedeelverplichting van 720 SBU. Vanaf het 2e leerjaar worden keuzedelen
aangeboden waaruit de student kan kiezen. Hieronder wordt het huidige aanbod getoond, waarbij
Zone.college zich het recht voorbehoudt om hierin wijzigingen aan te brengen.
SBU
K0262

Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3

240

K0887

Beheer Groen Erfgoed

240

K0958

Boomtechnisch onderzoek

240

K0281

Cultuurtechniek

240

K0022

Digitale vaardigheden basis

240

K0023

Digitale vaardigheden gevorderd

240

K0959

Duits in het beroepsonderwijs A1/A2

240

K0960

Duits in het beroepsonderwijs A2/B1 (niveau 3 en 4)

240

K0030

Duurzaamheid in beroep C

240

K0984

Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs

240

K0802

Engels A2/B1

240

K0225

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3

240

K0080

Oriëntatie op ondernemerschap

240

K0273

Sportvisserij

240

K0269

Werken in de aquacultuur

240

K0313

Werken op de internationale arbeidsmarkt

240

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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