Overzicht onderdelen opleiding Konijnenverzorger
Een cursist ontvangt 1 studiepunt per onderdeel
1 aanschaf konijn
Cursist weet waar konijnen worden gefokt en verkocht en kan een gezond konijn herkennen.
2 huisvesting
Cursist heeft onderzocht wat een konijn nodig heeft wanneer het binnen leeft en buiten leeft, afhankelijk van de leefruimte.
Cursist kent de minimale eisen waaraan een konijnenverblijf moet voldoen.
3 gezonde voeding
Cursist heeft onderzoek gedaan naar verschillende merken voeding en weet welke voedingstoffen het konijn nodig heeft. Cursist
heeft kennis van gezondheidsproblemen, die onder invloed staan van voedingsstoffen.
4 rassenkennis
Cursist kent de meest voorkomende rassen en weet waar betrouwbare informatie over rassen is te vinden. Daarbij heeft de
cursist kennis opgedaan over de motivatie van fokkers om een bepaald ras te fokken en te laten keuren.
5 gedrag en gedragsproblemen voorkomen
Cursist kan objectief het gedrag beoordelen en met behulp van modellen de motivatie van een het gedag van een konijn
inschatten. De cursist kent de leerprincipes en kan deze toepassen.
6 socialiseren
Cursist weet waarom socialiseren belangrijk is en weet wanneer kennismaken met de omgeving van het jonge konijn veilig kan.
Daarbij heeft de cursist inzicht in de gevaren van een te snelle socialisatie.
7 koppelen van 2 of meer konijnen
Cursist kan op basis van een koppelplan een inschatting maken van de kans op een succesvolle koppeling. Daarbij herkent de
curist aan de gedraging van een konijn of er bij een koppeling moet worden ingegrepen om een gevecht te voorkomen.
8 wet- en regelgeving konijnenwelzijn
Cursist weet welke wetgeving op een konijn van toepassing is en weet hoe een nieuwe regel kan worden ingevoerd. Daarbij
weet de cursist welke instanties zorg moeten dragen op het toezien van de regelgeving.
9 voortplanting en eerste levensfase jonge konijnen
Cursist weet hoe een konijn zich voortplant en wat er voor nodig is om gezonde jongen op de wereld te zetten. Daarbij kan een
cursist een jong konijn monitoren op een gezonde ontwikkeling door kennis van de verschillende ontwikkelfasen.
10 basiskennis anatomie
Cursist kent op hoofdlijnen het lichaam van een konijn van buiten en binnen. De cursist heeft overzicht van de verschillende
(vitale) organen en kent de functies hiervan.
11 het spijsverteringsstelsel
Cursist weet hoe het spijsverteringsstelsel van een konijn werkt en verschilt van die van andere dieren en heeft inzicht waardoor
mogelijke problemen in de spijsvertering kunnen worden veroorzaakt.
12 het ademhalingsstelsel
Cursist weet hoe een het ademhalingsstelsel van een konijn werkt en herkent aan de hand van de verschijnselen problemen aan
het ademhalingsstelsel. Daarbij maakt de cursist onderscheid tussen de voorste luchtwegen en de achterste luchtwegen.
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13 het circulatiestelsel
Cursist weet hoe een het circulatiestelsel van een konijn werkt en kan op basis van de verschijnselen mogelijke problemen aan
het hart herkennen.
14 EHBO en plots optredende ziektebeelden
Cursist kan op basis van een protocol een konijn dat plotseling ziek wordt of een trauma heeft opgelopen helpen. De cursist weet
hoe belangrijk een goede samenwerking is tussen de eerste- en tweedelijns zorg.
15 ziekte herkennen
Cursist kan op basis van gedragingen een ziek konijn herkennen en kan op basis van observaties een inschatting maken van de
ernst.
16 hygiëne
Cursist weet waarom hygiëne belangrijk is om een konijn gezond te houden en kan een protocol opstellen voor het hygiënisch
houden van konijnen. Daarbij heeft de cursist onderzoek gedaan naar verschillende producten die voor het reinigen en
ontsmetten van het konijnenverblijf gebruikt kunnen worden.
17 verzorging van het oude konijn
Cursist weet welke ouderdomsverschijnselen passen bij het ouder wordend konijn en weet het verblijf en de verzorging van een
ouder konijn aan te passen op de leeftijd en eventuele kwalen.
18 konijnen met overgewicht
Cursist kent de gevaren van overgewicht bij konijnen en weet welke factoren van invloed zijn om overgewicht te voorkomen.
19 vachtverzorging
Cursist weet wanneer konijnen vachtverzorging nodig hebben en weet welke materialen veilig gebruikt kunnen worden.
20 verpleging ziek konijn
Cursist kan een verblijf inrichten voor de verpleging van een ziek of herstellend konijn en kan de belangrijkste lichaamsfuncties
observeren en aan de hand van de observaties een inschatting maken of een bezoek aan de dierenarts nodig is.
Praktijkles (4 studiepunten)
De cursist kan een konijn hanteren, verzorgen, verplaatsen, een verband aanleggen en observeren. Denk hierbij aan het knippen
van de nagels, gebruiken van stethoscoop en het meten van de lichaamstemperatuur.
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