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

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

Relevantie van het keuzedeel
In de professionele paardenhouderij is behoefte aan werknemers op verschillende niveaus en functies op stal. Deze werknemers
hoeven niet per se te beschikken over kwaliteiten op het gebied van sport, maar specifieke kennis en vaardigheden op het gebied
van paarden is zeer gewenst. Na het volgen van dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar dus breder inzetbaar binnen de
dier- en paardenhouderij.
Beschrijving van het keuzedeel
Het keuzedeel Paardenkennis gaat over de (basis)kennis en vaardigheden omtrent het gedrag, voeren, identificeren, verzorgen en
correct begeleiden en beweging geven van paarden.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Zorgdragen voor paarden
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar draagt volgens standaardwerkwijzen zorg voor paarden. De complexiteit van de
werkzaamheden wordt bepaald door alertheid op hygiënisch werken en speciale aandacht voor dierenwelzijn. Veiligheid (voor
mens en dier) is van groot belang tijdens de werkzaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar en is tevens een afbreukrisico.
Het zorgdragen voor paarden vereist (basis)kennis en vaardigheden in de paardencontext.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft tijdens het zorgdragen voor paarden een uitvoerende rol. Hij volgt instructies op en werkt
zelfstandig onder begeleiding van de leidinggevende. Hij is tijdens het zorgdragen voor paarden verantwoordelijk voor de
resultaten van zijn eigen taken. Wanneer de beginnend beroepsbeoefenaar afwijkingen signaleert (bijvoorbeeld aan het voer of
aan het paard) dan meldt hij dit direct bij de leidinggevende.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

bezit kennis van het vlucht- en kuddegedrag van paarden

§

bezit kennis van de communicatie met en tussen paarden

§

bezit kennis van het gebruik van zintuigen door paarden

§

bezit kennis van de verschillende kleuren en aftekeningen van paarden

§

bezit kennis van paardenrassen

§

bezit kennis van de verschillende typen paarden en de daarbij horende disciplines

§

bezit kennis van de verschillende soorten voer en de belangrijkste eigenschappen daarvan

§

bezit basiskennis van de functies, eigenschappen en onderdelen van de verschillende soorten zadels, hoofdstellen en bitten
en weet wanneer deze passend zijn

§

bezit kennis van de belangrijkste gezondheidskenmerken van paarden

§

kan het welzijn van paarden bewaken

§

kan afwijkingen aan het gedrag van paarden herkennen

§

kan rekening houden met de natuurlijke behoeften van paarden

§

kan de leeftijd van paarden bepalen

§

kan de voerkaart gebruiken bij het voeren van paarden

§

kan afwijkingen aan het voer signaleren

§

kan het signalement opmaken van paarden

§

kan de verschillende onderdelen aan het exterieur van paarden herkennen

§

kan paarden voor verschillende disciplines zadelen met passend harnachement

§

kan paarden begeleiden naar stapmolen, weide en paddock

§

kan paarden beweging geven aan de longe, zonder hulpteugels

§

kan paarden toiletteren aan manen, hoofd en benen

§

kan paarden invlechten

§

kan de veiligheidsvoorschriften toepassen voor het werken met paarden
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