
Leerroutes van VMBO Profiel Groen naar Kwalificatiedossiers MBO Voedsel, natuur en leefomgeving 1/2

Keuzevak: K/GR/ 9. GEZONDE DIEREN
Niveau: BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BB)

Kwalificatiedossier: AGRO PRODUCTIE, HANDEL EN TECHNOLOGIE
Kwalificatie: P4 MEDEWERKER VEEHOUDERIJ 
Crebonummer: 25432

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/9.1 Op basis van de voedingsbehoefte van dieren en de 
samenstelling van het voer een voeradvies opstellen.

DEELTAKEN
1. Diverse voersoorten herkennen en benoemen 
2. Voeretiketten lezen en interpreteren
3. Rantsoenberekeningen maken gelet op de productiefase en de 

conditie van het dier
4. Voorraadberekeningen uitvoeren
5. Voer en watervoorzieningen herkennen en voor- en nadelen 

benoemen 
6. Reparaties aan voer- en watervoorzieningen uitvoeren
7. Voer en water aan dieren verstrekken

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
• Kennis van het product (o.a. kenmerken, kwetsbaarheid,  

kwaliteitsklassen)
• Kennis van de gebruikte apparatuur/machines/installaties  

(o.a. gebruik, technische principes, (ver)storingen)

INZICHT
• Inzicht in de factoren die het product beïnvloeden (o.a. groei-

condities/groeiomstandigheden, voeding, omgevingsfactoren, 
opslagcondities

KERNTAAK
P4-K1 Verzorgen productie en veehouderij.

KENNIS
• Basiskennis van diervoeders (o.a. herkomst, samenstelling, 

invloed op dier en dierlijke productie)
• Kennis van het dier (o.a. bouw, spijsvertering)

INZICHT
• Inzicht in de factoren die het product beïnvloeden (o.a. groei-

condities/groeiomstandigheden, voeding, omgevingsfactoren, 
opslagcondities

TAAK
K/GR/9.2 Gezondheidscontrole uitvoeren en hygiënisch werken.

DEELTAKEN
1. Gezondheidskenmerken van dieren herkennen en benoemen
2. Aan de hand van gezondheidskenmerken de gezondheid van het 

dier controleren
3. De conditiescore van een dier bepalen
4. Preventieve gezondheidsmaatregelen toepassen
5. Hygiënemaatregelen toepassen
7. Hygiënische maatregelen bij geboorte benoemen en toepassen

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
• Kennis van de in de sector/bedrijf geldende zorgsystemen
• Kennis van het product (o.a. kenmerken, kwetsbaarheid, kwali-

teitsklassen)
• Basiskennis van dierenwelzijn
• Basiskennis van diergezondheid
• Kennis van hygiënische maatregelen die genomen moeten worden 

bij de meest voorkomende ziekten, plagen en afwijkingen

INZICHT
• Inzicht in (ver)storingen/afwijkingen aan o.a. teelt, gewas,  

product, productieproces

VAARDIGHEDEN
• Kan de kwaliteit controleren
• Kan kwaliteitsnormen toepassen

KERNTAAK
P4-K1 Verzorgen productie en veehouderij.

KENNIS
• Basiskennis van diergezondheid
• Kennis van hygiënische maatregelen die genomen moeten worden 

bij de meest voorkomende ziekten, plagen en afwijkingen
• Kennis van het dier (o.a. bouw, spijsvertering)

INZICHT
• Inzicht in (ver)storingen/afwijkingen aan o.a. teelt, gewas, pro-

duct, productieproces
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TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/9.3 Het dier in verschillende levensfasen en productcycli 
verzorgen.

DEELTAKEN
1. De levenscycli en productiecycli van het dier herkennen en 

benoemen
2. De specifieke behoefte van het dier tijdens de verschillende 

levensfasen en productiecycli beschrijven
3. De omgeving controleren en beoordelen en volgens de norm 

inrichten, rekening houdend met de levensfase en de productcycli 
van het dier

4. Verschillende fasen van de voortplantingscyclus benoemen en 
herkennen

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
• Kennis van de in de sector/bedrijf geldende zorgsystemen
• Kennis van het product (o.a. kenmerken, kwetsbaarheid,  

kwaliteitsklassen)
• Basiskennis van dierenwelzijn
• Basiskennis van diergezondheid

INZICHT
• Inzicht in de factoren die het product beïnvloeden (o.a. groei-

condities/groeiomstandigheden, voeding, omgevingsfactoren, 
opslagcondities

KERNTAAK
P4-K1 Verzorgen productie en veehouderij.

KENNIS
• Basiskennis van diergezondheid
• Kennis van het dier (o.a. bouw, spijsvertering)

INZICHT
• Inzicht in de factoren die het product beïnvloeden (o.a. groei-

condities/groeiomstandigheden, voeding, omgevingsfactoren, 
opslagcondities

TAAK
K/GR/9.4 Omgaan met dieren en hun gebruiksdoel(en)  
herkennen.

DEELTAKEN
1. Dieren op de juiste manier benaderen, vangen, fixeren en  

hanteren

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
• Kennis van de in de sector/bedrijf geldende zorgsystemen
• Kennis van het product (o.a. kenmerken, kwetsbaarheid,  

kwaliteitsklassen)
• Basiskennis van dierenwelzijn
• Basiskennis van diergezondheid

KERNTAAK
P4-K1 Verzorgen productie en veehouderij.

KENNIS
• Basiskennis van diergezondheid
• Kennis van het dier (o.a. bouw, spijsvertering)

VAARDIGHEDEN
• Kan veilig werken met dieren
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