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Eindtermen
Wat moet je kennen en kunnen?
K/GR/8.1 diersoorten en rassen herkennen en
benoemen.
De kandidaat kan:
• gangbare rassen herkennen en
benoemen
• de belangrijkste raseigenschappen
herkennen en beschrijven
• een signalement opstellen van een ras
• een relatie leggen tussen de uiterlijke
kenmerken van het dier, de raseigenschappen en zijn natuurlijke
leefomgeving
• exterieuronderdelen van het dier
herkennen en beschrijven
• anderen adviseren en informeren over
rassen en raseigenschappen
K/GR/8.2 huisvesting van dieren met betrekking
tot dierenwelzijn beoordelen.
De kandidaat kan:
• voor verschillende dieren de
huisvestingsvorm herkennen en
beschrijven
• voor - en nadelen noemen van
verschillende huisvestingsmaterialen in
relatie tot de te huisvesten diersoort

Inhoud onderwijsprogramma
Wat ga je hiervoor doen?

Toets

Magister
code

Herkansen
Ja/nee

Weging

•

Theorielessen volgen

Theorietoets

A

ja

1

•

Opdrachten maken voor het portfolio

Praktijktoets

B

ja

1

•

verschillende praktijkopdrachten
uitvoeren: verzorgen dieren, nagels
knippen knaagdieren

Praktijktoets

C

ja

1

Mee op excursie en een bijbehorende
opdracht maken

Praktijktoets

D

ja

1

•
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•
•
•
•
•

controleren of een hok, een stal en een
kooi voldoet aan de huisvestings-eisen
voor de betreffende diersoort
een hok, een stal en een kooi volgens de
huisvestingseisen inrichten
de klimaateisen in een hok, een stal en
een kooi controleren en aanpassen
een ethogram maken en beoordelen
advies geven bij de huisvesting van
dieren

K/GR/8.3 dagelijkse en periodieke
verzorgingswerkzaamheden uitvoeren.
De kandidaat kan:
• dagelijkse verzorgingswerkzaamheden
uitvoeren
• periodieke verzorgingswerkzaamheden
uitvoeren
• een voeradvies geven en informatie
verstrekken over de gezondheid en de
dagelijkse en periodieke verzorging van
het dier
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de
kandidaat de voorwaardelijke kennis,
vaardigheden en houding.
Berekening: (A + B + C + D)/4 = eindcijfer keuzevak Het houden van dieren
Berekening overgangscijfer: het gemiddelde van de keuzevakken van Groen
Berekening schoolexamencijfer: het gemiddelde van de vier keuzevakken van Groen

