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Keuzevak: K/GR/9. GEZONDE DIEREN
Niveau: GEMENGDE LEERWEG (GL)

Kwalificatiedossier: DIERVERZORGING
Kwalificatie: P3 BEDRIJFSLEIDER DIERVERZORGING (N4)
Crebonummer: 25576

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

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

DEELTAKEN
1. Diverse voersoorten herkennen en benoemen.
2. Voeretiketten lezen en interpreteren.
3. Rantsoen berekeningen 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 dieren.

KENNIS
• Kennis van voeding: voerkwaliteit en essentiële verschillen  

tussen soorten voer, dieetvoeding.

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 het dier bepalen.
4. Preventieve gezondheidsmaatregelen uitvoeren.
5. Hygiënemaatregelen toepassen.
6. Wettelijke maatregelen met betrekking tot identificatie en regis-

tratie van dieren benoemen.
7. Hygiënische maatregelen bij geboorte benoemen en toepassen.

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor dieren.

KENNIS
• Kennis van diergezondheid: kenmerken van gezonde dieren, zieke 

dieren, methoden om afwijkingen zintuigelijk waar te nemen.
• Kennis van hygiëne en zoönosen: eigen hygiëne, preventie 

besmetting.
• Kennis van branchespecifieke wet- en regelgeving.

VAARDIGHEDEN
• Kan zorgdragen voor identificatie van het dier.
• Kan observatietechnieken toepassen.
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TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/9.3 Het dier in verschillende levensfasen en productiecycli 
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 productie-
cycli van het dier.

4. Verschillende fasen van de voortplantingscyclus benoemen en 
herkennen.

5. Erfelijkheidsregels benoemen.

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.
2. Uiterlijke kenmerken van het dier in relatie tot gebruiksdoel(en) 

beoordelen.
3. Exterieuronderdelen van het dier in relatie tot gebruiksdoel(en) 

beoordelen.
4. Assisterende werkzaamheden verrichten bij het omgaan met  

dieren.

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor dieren.

KENNIS
• Kennis van veelvoorkomende rassen en soorten en hun specifieke 

verzorging.
• Kennis van algemene biologie: verschillen in diersoorten,  

exterieur, motoriek.

VAARDIGHEDEN
• Kan dieren hanteren en/of fixeren.
• Kan de huisvesting en leefomgeving van dieren verzorgen.
• Kan veilig werken.
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