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Keuzevak: K/GR/ 8. HET HOUDEN VAN DIEREN
Niveau: BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BB)

Kwalificatiedossier: DIERVERZORGING
Kwalificatie: P1 MEDEWERKER DIERVERZORGING (N2)
Crebonummer: 25580

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/8.1 Diersoorten en rassen herkennen en benoemen.

DEELTAKEN
1. Gangbare rassen herkennen en benoemen.
2. De belangrijkste raseigenschappen herkennen en beschrijven.
3. Een signalement opstellen van een ras.
4. Een relatie leggen tussen de uiterlijke kenmerken van het dier, de 

raseigenschappen en zijn natuurlijke leefomgeving.
5. Exterieuronderdelen van het dier herkennen en beschrijven.
6. Anderen adviseren en informeren over rassen en raseigen

schappen.

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor dieren.

KENNIS
•  Kennis van veel voorkomende rassen en soorten en hun specifieke 

verzorging.
•  Kennis van algemene biologie van dieren: verschillen in dier

soorten, exterieur en motoriek.

KERNTAAK
B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht.

KENNIS
•  Kennis van veel voorkomende rassen en soorten en hun specifieke 

verzorging.
•  Kennis van diergedrag: natuurlijk gedrag en het beïnvloeden van 

gedrag.

VAARDIGHEDEN
•  Kan externe klanten, cliënten en collega’s informeren/adviseren.
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Keuzevak: K/GR/ 8. HET HOUDEN VAN DIEREN
Niveau: BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BB)

Kwalificatiedossier: DIERVERZORGING
Kwalificatie: P1 MEDEWERKER DIERVERZORGING (N2)
Crebonummer: 25580

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/8.2 Huisvesting van dieren met betrekking tot dieren-
welzijn beoordelen.

DEELTAKEN
1. Voor verschillende dieren de huisvesting herkennen en beschrij

ven.
2. Voor en nadelen noemen van verschillende huisvestingsmateria

len in relatie tot het te huisvesten diersoort.
3. Controleren of een hok, een stal en een kooi voldoet aan de  

huisvestingseisen voor het betreffende diersoort.
4. Een hok, een stal en een kooi volgens de huisvestingseisen 

inrichten.
5. De klimaateisen in een hok, een stal en een kooi controleren en 

aanpassen.
6. Een ethogram maken en beoordelen.
7. Advies geven bij de huisvesting van dieren.

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor dieren.

KENNIS
• Kennis van branchespecifieke wet en regelgeving.
• Kennis van veel voorkomende rassen en soorten en hun  

specifieke verzorging.
• Kennis van diergedrag: natuurlijk gedrag en beïnvloeden van 

gedrag.
•  Kennis van dierenwelzijn.

VAARDIGHEDEN
•  Kan observatietechnieken toepassen.

KERNTAAK
B1-K2 Zorgen voor informatieoverdracht.

VAARDIGHEDEN
•  Kan externe klanten, cliënten en collega’s informeren/adviseren.

TAAK
K/GR/8.3 Dagelijkse en periodieke verzorgingswerkzaamheden 
uitvoeren.

DEELTAKEN
1. Dagelijkse verzorgingswerkzaamheden uitvoeren.
2. Periodieke verzorgingswerkzaamheden uitvoeren.
3. Een voeradvies geven en informatie verstrekken over de gezond

heid en de dagelijkse en periodieke verzorging van het dier.

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor dieren.

KENNIS
• Kennis van voeding: voerkwaliteit en essentiële verschillen  

tussen soorten voer, dieetvoeding

VAARDIGHEDEN
•  Kan de huisvesting en leefomgeving van dieren verzorgen.
•  Kan leefomgeving van dieren reinigen en ontsmetten. 
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