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1. Algemene informatie
D1: Houder van vleeskuikens
Studielast
240
Beroepsvereisten
Ja ,
Houder van vleeskuikens. Wet dieren: Wet Dier: Artikel 2.2. Houden van dieren; lid 10;10. Bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur kunnen voor het onderwerp, bedoeld in het negende lid, voor dieren of voor dieren behorende tot bepaalde
diersoorten of diercategorieën, regels worden gesteld die betrekking hebben op onder meer: k. de bij de houder, de personen die
bij hem in dienst zijn en de personen die voor hem diensten verrichten aanwezige kennis over het houden van dieren; Besluit
houders van dieren: Artikel 2.54. Opleiding, lid 1. De houder van vleeskuikens, voor zover deze een natuurlijke persoon is, is in het
bezit van een door Onze Minister erkend certificaat waaruit blijkt dat hij passende cursussen heeft voltooid of gelijkwaardige
ervaring heeft opgedaan. Regeling houders van dieren artikel Artikel 6.9. Erkenning opleidingscertificaat
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035248 Het Besluit houders van dieren is van toepassing op alle vleeskuikenhouders (bron
ministerie van EZ). Vleeskuikenhouders zijn wettelijk verplicht om aan de eisen uit de regelgeving te voldoen zoals vermeld in het
besluit vleeskuikens. Wet dieren: http://wetten.overheid.nl/BWBR0030250 Besluit houders van dieren:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217 Regeling houden van vleeskuikens: http://wetten.overheid.nl/BWBR0035248 Het
hoofdstuk Houden van vleeskuikens voor productie gaat over wettelijke regels rondom het houden en verzorgen van
vleeskuikens, omvang en onderhoud van hun leefomgeving en het informeren van medewerkers op het bedrijf over deze regels. De
verantwoordelijkheid voor handhaving en correcte uitvoering van wettelijke regels, door alle (tijdelijke) werknemers ligt bij de
ondernemer van het vleeskuikenbedrijf. De regelgeving geldt expliciet ook voor medewerkers die de slachtrijpe kippen vangen en
transporteren.
Certificaten
Ja
Scholingsbehoefte/landelijke herkenbaarheid
Dit keuzedeel heeft een certificaat dat valt onder de Regeling certificaten groen beroepsonderwijs. De genoemde keuzedelen
komen voort uit het besluit Houders van dieren. De daarin opgenomen beroepsvereisten vormen een onderdeel van het
kwalificatiedossier Dierverzorging. Deze zijn integraal opgenomen in de niveau-4 kwalificatie Bedrijfsleider dierverzorging. Voor
de Vakbekwaam medewerker Dierverzorging-3 (25450) zijn de wettelijke beroepsvereisten geborgd via deze keuzedelen.
Ingangsdatum certificaat
01-04-2016

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
Het keuzedeel geeft de beginnend beroepsbeoefenaar op niveau 3 meer kans op werk in dit specifieke werkveld omdat hij hiermee
voldoet aan de wettelijke eisen voor de vleeskuikenbranche.
Beschrijving van het keuzedeel
Het keuzedeel beschrijft de kennis en vaardigheden waarover de beginnend beroepsbeoefenaar moet beschikken indien hij met
vleeskuikens werkt. Kennis en vaardigheden zijn gekoppeld aan het verzorgen van de vleeskuikens en hun leefomgeving.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Verzorgt vleeskuikens en hun leefomgeving
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar dient alert te zijn op hygiënisch werken en heeft speciale aandacht voor dierenwelzijn en
ethisch handelen. Hij geeft extra aandacht aan dieren om een beeld te krijgen van hun gezondheid en welzijn en onderneemt waar
nodig actie. Voedselveiligheid is van groot belang en is tevens een afbreukrisico. Soms moet de beginnend beroepsbeoefenaar
omgaan met stressvolle situaties, bijvoorbeeld bij het vangen van vleeskuikens. Hij bezit kennis en vaardigheden die nodig zijn
voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het gaat in meer of mindere mate om werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt samen met collega's en/of leidinggevende en draagt verantwoordelijkheid voor het eigen
werk (het verzorgen van vleeskuikens en hun leefomgeving).
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft kennis van wet- en regelgeving m.b.t. het houden van vleeskuikens

§

heeft kennis van de achtergrond en het doel van het Besluit houders van dieren

§

heeft kennis van de bezettingsdichtheid per m2 van vleeskuikens

§

heeft kennis van voetzoollaesies bij vleeskuikens

§

heeft kennis van oorzaken van het sterftepercentage/uitval van vleeskuikens

§

heeft kennis van de regels m.b.t. monitoring van vleeskuikens op voetzoollaesies door slachterijen en de hiervoor geldende
termijn

§

heeft kennis van de geldende normen voor de score van voetzoollaesies

§

heeft kennis van het antibioticagebruik ( dierdagdoseringen)

§
§

heeft kennis van de salmonellastatus van een bedrijf

§

heeft kennis van eerste hulp

§

heeft kennis van het humaan doden van vleeskuikens

§

heeft kennis van bioveiligheid

§

kan het gedrag herkennen van kuikens en afwijkingen en behoeften signaleren

§

kan adequaat reageren op gedragssignalen van kuikens (bv t.a.v. stress, honger, angst)

§

kan de wettelijke eisen voor het houden van vleeskuikens (bedrijfsinrichting) in stallen toepassen

§

kan de dagelijkse uitval van vleeskuikens registreren

§

kan het (cumulatieve) sterftepercentage berekenen

§

kan oorzaken voor voetzoollaesies noemen, de aandoening herkennen en typeren (naar ernst)

§

kan een gemiddelde score voor voetzoollaesies berekenen

§

kan op basis van de score waar nodig actie ondernemen

§

kan noodzakelijke informatie vastleggen en bewaren

§

kan een VKI formulier invullen ten behoeve van de slachterij

§

kan informatie doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

§

kan een kuikenpaspoort beoordelen en eventueel terugkoppelen naar de broederij (informatie kwaliteit eendagskuikens

heeft kennis van noodslachting

beoordelen)
§

kan (korrel) kwaliteit beoordelen van het voer en heeft inzicht wanneer overgeschakeld moet worden met voer en wat
daarvan de gevolgen kunnen zijn
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