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1. Algemene informatie
D1: Sportvisserij
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
In Nederland zijn circa 2 miljoen mensen die sportvissen. Er zijn verschillende bedrijfstakken en organisaties die zich hiermee
direct en indirect bezig houden. Behalve Sportvisserij Nederland gaat het ook om fabricage van en handel in
hengelsportartikelen, viskwekerijen, betaalwateren, onderzoeksbureaus en campings in een waterrijke omgeving. Ook
waterschappen en natuurbeheerorganisaties voeren regelmatig overleg met hengelsportorganisaties.
Relevantie van het keuzedeel
Het keuzedeel is een verbreding op kwalificaties: voor groene ruimte door na te gaan wat er bij deze manier van recreëren
allemaal komt kijken. Een beginnend beroepsbeoefenaar natuur en recreatie kan zich toeleggen op de sportvisserij bijvoorbeeld
voor natuurorganisaties of (grote) recreatiebedrijven en daarmee zijn arbeidsmarktkansen vergroten.
Waterschappen en natuurorganisaties zijn bij het natuurbeheer gebaat bij een goede waterkwaliteit. Met name de
milieuonderzoeker zal hier een bijdrage aan kunnen leveren. Juist de relatie tot visstand en ecologie maakt dit dubbel waardevol.
De milieu-inspecteur zal zijn specifieke kennis en vaardigheden in het buitengebied kunnen inzetten om calamiteiten te
signaleren en/of voorkomen.
Beschrijving van het keuzedeel
Het keuzedeel sportvisserij legt de nadruk op de combinatie natuur- en waterbeheer in relatie tot een speciaal aspect van
recreatie: de sportvisserij. Daarbij komen onder meer aquatische biologie, waterkwaliteit, visstandbeheer en vismigratie aan de
orde als ook het doen van visserijkundig onderzoek, het schrijven van een viswaterbeheerplan en het verzorgen van een
sportvisevenement.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend

3 van 4

2. Uitwerking
D1-K1: Uitvoeren en begeleiden beheerswerkzaamheden sportvisserij
Complexiteit
De werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar zijn deels routinematig van aard maar bevatten soms ook complicerende factoren
en ze zijn divers. De beroepsbeoefenaar heeft contact met recreanten, is zich bewust van hen en vertoont voorbeeldgedrag.
Het op onjuiste wijze verzamelen of verkeerd registreren van onderzoeksgegevens kan grote gevolgen hebben, nauwkeurigheid is
erg belangrijk.
Veiligheid in het buitengebied en/of op recreatieterreinen speelt een belangrijke rol, de beroepsbeoefenaar houdt hier terdege
rekening mee. Hij beschikt daarom over de juiste kennis en vaardigheden voor dit werk.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een uitvoerende, organiserende, begeleidende en soms aansturende rol. Hij voert zijn
taken zelfstandig uit binnen gestelde kaders. Hij draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen werk en soms dat
van anderen. Desgewenst presenteert hij informatie voor bv recreanten.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft kennis van aquatische ecologie van Nederlandse wateren

§

heeft kennis van natuurbeheer en recreatie

§

heeft kennis van (inheemse) zoetwatervissen

§

heeft kennis van visstandbeheer

§

heeft kennis van bemonsteringstechnieken

§

heeft kennis van wet- en regelgeving m.b.t. flora en fauna

§

heeft kennis van dierenwelzijn en ethiek

§
§

heeft kennis van vismigratie

§

heeft kennis van sportvisserij

§

heeft (indien van toepassing) kennis van sportvistechnieken

§

heeft kennis van georganiseerde wedstrijdvisserij (NCF regels)

§

kan visserijkundige gegevens verzamelen

§

kan verzamelde gegevens verwerken

§

kan voorstellen doen om viswater te beheren

§

kan presentaties verzorgen

§

kan (indien van toepassing) een sportvisevenement organiseren

§

kan (indien van toepassing) hengelinstructie verzorgen

heeft kennis van vismateriaal
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