Beste examinator,

Bijgevoegd ontvangt u het nieuwe formulier voor de beoordeling van aspirant-ringers tijdens de praktijktoets.
Dit formulier vraagt om de beoordeling van verschillende vaardigheden. Waarschijnlijk komen niet alle vaardigheden
tijdens de praktijktoets aan bod, maar we vragen u om de vaardigheden die niet aan bod komen uitgebreid met de
kandidaat te bespreken zodat u toch een goed beeld kunt vormen van de kennis over deze vaardigheid.

Een kopie van dit beoordelingsformulier wordt door het Vogeltrekstation aan de kandidaat toegestuurd, zodat hij/zij
een goed beeld krijgt van de sterke punten en de punten waar nog aandacht aan gegeven moet worden.

Vriendelijke groet, Tess van de Voorde

Beoordelingsformulier Praktijkexamen aspirant-ringer 2018
Naam (RID):
Examinator (RID):
Vangplek, datum:
Tijdsduur (van .. tot .. uur):
Aantal vogels en soorten:

Getoetste soortgroep(en) (max. 2):
o
o
o
o

o Ooievaars, reigers, lepelaars, aalscholvers
o Meeuwen, sterns, alken
o Hoenders en rallen

Zangvogels en verwante landvogels
Roofvogels en uilen
Watervogels
Steltlopers en weidevogels

Getoetste vangmiddelen:
o geen
o mistnetten
o slagnet
o wilsternet
o overige netten:

o
o
o
o
o

Getoetste lokmiddelen:
o geen

o kunstlicht
o geluid

o
o
o
o

kooien en kleppen
kanonnet
spreinet
haken
fuik

o lokvogels

Eindoordeel: Onvoldoende / Matig / Voldoende / Goed / Uitstekend
Positieve punten:

Aandachtspunten:

Datum:
Handtekening beoordelaar:

strikken
bal chatri (extra theoriedag)
eendenkooi
anders:

Plaats:

-

-

-

* indien van toepassing

n.v.t.

Uitstekend

Matig
-

Goed

-

Voldoende

Basiskennis
Anatomie en topografie van vogel en vleugel kunnen benoemen
1. Onderzoek: Op de hoogte zijn van wetenschappelijk belang van ringonderzoek
kwaliteit van de verzamelde gegevens verzekeren
2. Gedragsregels: Kennis van de gedragsregels en geldende wet- en regelgeving
3. Risico’s: Situatie kunnen inschatten en om kunnen gaan met onverwachte situaties
zoals weeromslag, bijvangsten, uitgeputte vogels
4. Hygiëne en ziekte: Hygiëneregels in acht nemen tijdens ringwerk
Correct omgaan met en afhandelen van gewonde/dode vogels
5. Voorbereiding: o.a. selectie van nesten en/of vogels, juiste tijdperiode
6. Lokmiddelen: Correcte omgang met lokvogels en -middelen*
Correcte omgang met lokmiddelen
Correcte omgang met lokvogels, voor- en nadelen kunnen benoemen
7. Vangmiddelen: Correct gebruik van de vangmiddelen*
8. Hanteren: Hanteren en zorg voor de vogels: o.a. het hanteren en tijdelijk bewaren
Correct gebruik van bewaarmiddel, zoals transportzakjes, netten
Vogel kunnen doorgeven, aannemen
Ringersgrip correct gebruiken*
9. Uithalen: Vogels kunnen verwijderen uit de vangmiddelen*
Vogel correct en vlot kunnen uithalen o.a. juiste volgorde en hantering
Controle op vergeten vogels
10. Ringen: Het correct aanleggen van de (juiste) ring
Soorten in juiste volgorde afhandelen
Vogel correct hanteren tijdens het ringen
Juiste ringmaat, controle van de ring en het nummer
Problemen met aangebrachte ringen kunnen oplossen
11. Determinatie en rui
Verschillende ruistrategieën kunnen benoemen en bepalen
In staat een vogel te determineren op soort
In staat een vogel te determineren op leeftijd
In staat een vogel te determineren op geslacht
Literatuur raadplegen bij twijfel
12. Biometrie: Meten van de standaard en soortgroepspecifieke biometrie en rui
Weten welke biometriematen bij de soort(groep) genomen moeten worden; werken
volgens opgestelde checklists en handleiding voor de betreffende soort
Vaste volgorde, goede hantering
Biometriematen op juiste wijze meten, waardes gelijk aan examinator
Kunnen bepalen van de vetscore
Kunnen bepalen van de ruiscore en de mate van lichaamsrui
13. Administratie: nette en vlotte administratie in het veld
15. Communicatie: Correcte houding ten opzichte van bezoekend publiek en (sociale)
media
Belang van ringwerk kunnen uitleggen

Onvoldoende

Beoordelingsformulier:

-

Eventuele overig opmerkingen:

