
K/GR/14 duurzame melkveehouderij BB KB GL 

Taak: 

o bijdragen aan het opzetten van duurzame melkveehouderij  

o diergezondheid en welzijn van melkvee waarnemen en bevorderen  

o weidegang inplannen en uitvoeren 

   

K/GR/14.1    

Deeltaak: 

bijdragen aan het opzetten van duurzame melkveehouderij. 

 

De kandidaat kan:  

   

1. oplossingen herkennen die bijdragen aan klimaatneutraal melkveehouderij 

bedrijven 

x x  

2. oplossingen aandragen om klimaatneutraal melkveehouderij te bedrijven 
 

 x 

3. aan de hand van instructies milieu-bevorderende maatregelen kunnen 

herkennen, benoemen en uitvoeren. Hierbij valt te denken aan aanpassingen 

met betrekking tot huisvesting, watergebruik en verwerking of bewerking van 

mest    

x x x 

4. biodiversiteit herkennen en maatregelen nemen om biodiversiteit te 

vergroten  

x x x 

K/GR/14.2    

Deeltaak: 

diergezondheid en welzijn van melkvee waarnemen en bevorderen. 

 

De kandidaat kan:  

   

1. dierwelzijn borgen doormiddel van huisvesting en verzorging, te denken 

valt aan: controle op welzijnseisen en gezondheids- en gedragskenmerken 

beoordelen 

x x x 

2. antibioticagebruik verminderende maatregelen benoemen en weten 

waarom dit belangrijk is 

x x x 

3. nut en noodzaak van zaken, zoals het koekompas, benoemen en dit 

toepassen 

x x x 

4. jongvee-opfok optimaliseren en jongvee verzorgen om de levensvatbaarheid 

te vergroten, zodat het dierenwelzijn wordt vergroot 

x x x 

K/GR/14.3    

Deeltaak: 

weidegang inplannen en uitvoeren. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. het graslandgebruik plannen en meedenken in het uitvoeren aan de 

hand van criteria, waarbij rekening gehouden wordt met: natuurbeheer 

(weidevogels, bloemvegetatie, insecten en reekalfjes), graswinning, 

onderhoud, waterbeheer en circulair denken 

x x x 

2. verschillende beweidingsvormen herkennen en benoemen rekening 

houdend met stikstofuitstoot en het milieu 

x x x 

3. (tijdelijke) afrastering kiezen en plaatsen ten behoeve van de beweiding x x x 

4. grasgroei en inschaarmoment aan de hand van verschillende factoren 

(seizoen, weersomstandigheden en dergelijke) bepalen 

x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

x x x 

 


