INHOUD SVA TRAJECT

WERKEN IN DE
DIERVERZORGING
Iedereen heeft talenten gekregen.
Iedereen verdient waardering!

Het is nu mogelijk om een officieel
certificaat te behalen. Niet op
school, gewoon op de boerderij!

De certificaten zijn door KPC groep,
scholen en het beroepenveld opgesteld
aan de hand van de landelijke MBO
kwalificatiestructuur. Jongeren krijgen
een boost zelfvertrouwen en het is ook
mogelijk om het als opstarttraject in te
zetten voor een MBO 1 of 2 opleiding.

Inhoud traject
De jongere verzorgt tijdens deze training de dieren en
hun leefomgeving. Dierenwelzijn speelt een grote rol.
Het werk vraagt een signalerende en proactieve
houding, waarbij steeds rekening wordt gehouden met
diergezondheid en dierenwelzijn én met de veiligheid
van mens en dier. Het is de taak van de jongere om
op afwijkende omstandigheden of gedrag van de
dieren op de juiste manier te reageren.
Communicatie met andere bezoekers en begeleiders
is van groot belang. Bij de werkzaamheden houdt de
jongere rekening met de consequenties voor milieu en
arbeidsomstandigheden. Milieuzorg en duurzaamheid
zijn aandachtsgebieden voor de jongere; hij zorgt
voor het correct scheiden en veilig afvoeren van
afval.
Daarnaast probeert hij verspilling te voorkomen.
Vaardigheden
Er zijn verplichte onderdelen en keuze onderdelen.
Omdat de keuze onderdelen wel aan bod komen op de
Groote Fliert besteden we hier ook aandacht aan.
Gedurende een schooljaar werken jongeren in
groepjes aan deze opdrachten.
In blokken van vier weken wordt aan de
vaardigheden gewerkt. Hierbij wordt
ook veel aandacht besteed aan
gedrag en communicatie rondom de
dierverzorging, maar ook aan reflectie
d.m.v. de mondelinge STARR methode.

De volgende kerntaken en werkprocessen komen aan
bod:
B1-K1: Zorgdragen voor dieren
B1-K1-W1: Voert dieren
B1-K1-W2: Verzorgt dieren
B1-K1-W3: Onderhoudt leef- en werkomgeving
B1-K2: Zorgen voor informatieoverdracht
B1-K2-W1: Informeert collega’s, klanten
en/of cliënten en/of publiek
B1-K2-W2: Voert publieksgerichte activiteiten uit
Op basis van bovenstaande onderdelen
komen de volgende vaardigheden aan bod:
1 Dieren voer en water geven
2 Keuze: Knaagdieren en konijnen voorzien
van water
3 Het uiterlijk van een dier verzorgen
4 Keuze: Nagels knippen van cavia/konijn
5 Stallen/verplaatsen van dieren
6 Dierenverblijf en/of omgeving schoonmaken
en ontsmetten
7 Keuze: Konijnenverblijf schoonmaken
8 Keuze: Producten transporteren
Examen
De jongere kan pas examen doen wanneer de hij op
alle onderdelen van de verplichte proeven een
voldoende heeft gescoord in de voorbereiding op het
examen. Eveneens dient het beoordelingsformulier
‘gedrag’ (competenties) met een voldoende te zijn
beoordeeld door de begeleider.

Een externe docent komt bij het beheersen van de
vaardigheden de proeve, het examen, afnemen. Dit
gebeurt nadat de zorgboerderij de jongere heeft
aangemeld. In totaal worden er vier verplichte proeven
afgenomen. De vier keuzeproeven kunnen ook worden
afgenomen. Dit is een extraatje op het certificaat. De
examentijd bedraagt 1 tot 1,5 uur.
De jongere is voor het examen geslaagd als deze op
alle onderdelen van de verplichte proeven een
voldoende heeft gescoord, met name bij de kritische
punten. De beoordeling hierover vindt plaats na het
examen, eventueel in overleg met de begeleider van de
zorgboerderij.
Daarnaast moet het beoordelingsformulier ‘gedrag’ van
de jongere voor minimaal 70% met een voldoende zijn
beoordeeld.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit SVA traject? We lichten
u graag de mogelijkheden toe.
Zorgboerderij de Groote Fliert
Oude Holleweg 54
3927 CM Renswoude
Tel: 033-2772232
@: info@degrootefliert.nl

