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Onderwerp uit KD Inhoud Taxonomie 
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kan de meest voorkomende 
verhandelde diergroepen en dieren 
benoemen met hun Nederlandse en 
wetenschappelijke naam 

 2   5 2 

 De kandidaat kan rassen uit de rassenlijst van het servicedocument herkennen en de 
Nederlandse en wetenschappelijke naam noemen. 

heeft kennis van (uiterlijke kenmerken 
van) de meest voorkomende en 
verhandelde diergroepen en dieren 

 4   10 4 

 De kandidaat kan uiterlijke kenmerken van de rassen uit de rassenlijst van het 
servicedocument benoemen.  

heeft kennis van wet- en regelgeving 
rond het importeren, verkopen, 
houden en vervoeren van overige 
zoogdieren 

 2   5 2 

 De kandidaat kent wet- en regelgeving Wet- en regelgeving van overige zoogdieren bij:  

 Importeren: wettelijke regelgeving/ registratie eisen 
 Verkopen: speenleeftijd 
 Houden: huisvesting 
 Vervoeren: transport 
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heeft kennis van wet- en regelgeving 
en branche-eisen t.a.v. fokken met, 
handelen in en opvangen van overige 
zoogdieren 

 2   5 2 

 De kandidaat heeft kennis van wet- en regelgeving en branche-eisen t.a.v. overige zoogdieren: 

 fokken met: aanvullende bepalingen 
 handelen in: registratie en speenleeftijd 

 opvang eisen: huisvesting en omstandigheden. 

heeft kennis van voerkwaliteit en –
samenstelling 

 2   5 2 

 De kandidaat heeft kennis van voerkwaliteit: 

 Houdbaarheid. 

 Versheid. 

 Opslag methodes. 

De kandidaat heeft kennis van voersamenstelling: 

 Weidegang/ hooi. 

 Samenstelling: Eiwitten, ruwe celstof, koolhydraten, vetten, mineralen, vitamines. 

 Vers/ geconserveerd. 

heeft kennis van de huisvesting van 
overige zoogdieren, afhankelijk van 
leeftijd, levensfase, seizoen en soort 

 3   7,5 3 

 De kandidaat heeft kennis van huisvestingbehoefte in verschillende levensfase, seizoen en 
genoemd in de soortenlijst van het servicedocument. 

heeft kennis van 
huisvestingsomstandigheden, 

 3   7,5 3 
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afhankelijk van de herkomst van het 
dier en verrijking van de leefomgeving 

 De kandidaat heeft kennis van de huisvestingsomstandigheden afhankelijk van de herkomst 
van het dier. 

De kandidaat heeft kennis van verrijkingsmogelijkheden voor de leefomgeving van dieren 
genoemd in de soortenlijst van het servicedocument. 

heeft kennis van de huisvesting van 
zieke en van (besmettelijke) ziekte 
verdachte dieren 

 2   5 2 

 De kandidaat heeft kennis van algemene huisvestingsmogelijkheden van zieke dieren, of 
dieren die verdacht zijn van (besmettelijke) ziektes.  

 Besmettelijke ziekte soorten uit de soortenlijst 

 Epidemiologie van deze ziektes 

De kandidaat heeft kennis van huisvesting in ziekenboeg, isolatie en quarantaine. 

 Te nemen hygiëne maatregelen 

 Huisvesting methodes 

 Redenen overplaatsing. 

heeft kennis van invasieve soorten en 
hoe hiermee om te gaan 

 2   5 2 

 De kandidaat kan invasieve soorten herkennen en benoemen. 

De kandidaat weet hoe te handelen bij invasieve soorten om negatieve effecten hierdoor te 
voorkomen. 

heeft kennis van de natuurlijke 
biotoop en het gedrag van overige 
zoogdieren 

 4   10 4 
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 De kandidaat heeft kennis van de natuurlijke biotoop van de soorten genoemd in de 
soortenlijst van het servicedocument. 

De kandidaat heeft basiskennis over het gedrag van soorten genoemd in de soortenlijst van 
het servicedocument 

 Natuurlijk gedrag 

heeft kennis van de voortplanting van 
overige zoogdieren en de ontwikkeling 
vanaf embryo 

 4   10 4 

 De kandidaat heeft kennis van de voortplanting van soorten genoemd in de soortenlijst van 
het servicedocument: 

 Geslachtskenmerken 

 Cyclus 

 Bronstkenmerken 

 Draagtijd 

 Geslachtsrijpheid 

 Dekking 

 Geboorte stadia en -kenmerken. 

De kandidaat heeft kennis van de ontwikkeling van het jonge dier van embryo tot 
geslachtsrijpheid van soorten genoemd in de soortenlijst van het servicedocument: 

 Draagtijd 

 Ontwikkelingsstadia 

 Geslachtsrijpheid 

heeft kennis van ziektebeelden, 
zoönosen, fysieke en gedragsmatige 
afwijkingen bij overige zoogdieren 

 4   10 4 
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 De kandidaat heeft kennis van de volgende zoönosen: 

 infectie met mijten (type mijt zoals voorkomt bij soorten uit de soortenlijst) 

 Q-fever 

 Huidschimmelinfectie (type huidschimmel zoals voorkomt bij soorten uit de 
soortenlijst) 

 Ectyma 

 Rabiës 

 Leptospirose 

 Worminfecties (type worm zoals voorkomt bij de soorten uit de soortenlijst) 

De kandidaat heeft kennis van ziektebeelden: 

 Waartegen geënt wordt of kan worden (bij de soorten zoals voorkomt in de 
soortenlijst) 

 Die aangifteplichtig zijn (bij soorten zoals voorkomt in de soortenlijst) 

De kandidaat heeft kennis van fysieke en gedragsmatige afwijkingen bij soorten genoemd in 
de soortenlijst van het servicedocument.. 

heeft kennis van preventieve en 
curatieve gezondheidszorg 

 4   10 4 

 De kandidaat heeft kennis van preventieve gezondheidszorg van soorten genoemd in de 
soortenlijst van het servicedocument: 

 In- en uitwendige parasieten 

 Vaccinaties volgens vaccinatieschema 

 Verzorging van huid, haar en hoornige structuren. 

De kandidaat heeft kennis van curatieve gezondheidszorg van soorten genoemd in de 
soortenlijst van het servicedocument: 

 Wanneer hulp inschakelen 

 Diergeneesmiddelen toedienen 



Keuzedeel K0471:  
Houder van Overige Zoogdieren 

 

Pagina 7 van 9 
K0471.18.1.K1 Examenmatrijs kennisexamen BHvD Overige zoogdieren 

heeft kennis van dierenwelzijn  2   5 2 

 De kandidaat heeft kennis van dierenwelzijn van soorten genoemd in de soortenlijst van het 
servicedocument. 

Soortenlijst Overige zoogdieren 
Wetenschappelijke naam Diersoort Rassen/varieteiten 
Oryctolagus cuniculus Konijn Erkende rassen 

 Franse hangoor 

 Vlaamse reus 

 Nederlands Hangoordwerg 

 Kleurdwerg 

 Pooltje (rood-oog/blauw-oog) 

 Hollander 

 Rex (en/of Rexdwerg?) 

 Angora (en/of Angoradwerg?) 

 Voskonijn 
Niet-erkende rassen 

 Teddy dwerg 

 Baardkonijn/Leeuwenkop 
Cavia porcellus Cavia  Normaalhaar 

 Borstelhaar 

 Amerikaans/Engels gekruind 

 Langhaar of Peruvian 

 US teddy/Rex 

 Skinny 
Mesocricetus auratus Syrische hamster  

Phodopus sungorus Russische dwerghamster  

Phodopus campbelli Campbelli dwerghamster  

Phodopus roborovskii Roborovski dwerghamster  
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Wetenschappelijke naam Diersoort Rassen/varieteiten 
Cricetulus griseus Chinese dwerghamster  

Meriones unguiculatus Mongoolse gerbil  

Pachyuromys duprasi Dikstaartgerbil  

Rattus norvegicus Tamme rat  Japanner 

 Husky 

 Rex 

 Naaktrat 

 Dumbo  
Mus musculus Kleurmuis  Wit (rood-oog/donker-oog) 

 Eenkleurig (zwart, rood, blauw) 

 Goud-agouti ( en zilver-agouti) 

 Driekleur  
Acomys dimidiatus Sinai stekelmuis  

Mastomys natalensis Veeltepelmuis  

Petaurus breviceps Sugarglider  

Chinchilla laniger Chinchilla  

Octodon degus Degoe   
 
Eekhoorn (Hudson of 
ander ras) 

 

Atelerix albiventris Afrikaanse witbuikegel  

Rousettus aegyptiacus  Nijlroezet    
 

Macropus rufogriseus Bennet wallaby  

Mephitis mephitis Stinkdier    
   
   
 

Lama glama Lama  

Vicugna pacos Alpaca  
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Wetenschappelijke naam Diersoort Rassen/varieteiten   
   
 

Bos taurus Rund 
 

Capra hircus Geit 
 

Ovis aries Schaap 
 

Sus scrofa Varken 

Equus africanus asinus Ezel 
 

Equus caballus Paard  
 

 


