
K/GR/9 gezonde dieren  BB KB GL 
Taak:  
o op basis van de voedingsbehoefte van dieren en de samenstelling van het 

voer een voeradvies opstellen 
o gezondheidscontrole uitvoeren en hygiënisch werken 
o het dier in verschillende levensfasen en productiecycli verzorgen 
o omgaan met dieren en hun gebruiksdoel(en) herkennen  

   

K/GR/9.1    
Deeltaak:   
op basis van de voedingsbehoefte van dieren en de samenstelling van het voer 
een voeradvies opstellen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. diverse voersoorten herkennen en benoemen x x x 
2. voeretiketten lezen en interpreteren x x x 
3. rantsoenberekeningen maken gelet op de productiefase en de conditie van 

het dier 
x x x 

4. voorraadberekeningen uitvoeren x x x 
5. voer en watervoorzieningen herkennen en voor- en nadelen benoemen  x x x 
6. reparaties aan voer- en watervoorzieningen uitvoeren x x x 
7. voer en water aan dieren verstrekken x x x 
K/GR/9.2    
Deeltaak:  
gezondheidscontrole uitvoeren en hygiënisch werken. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. gezondheidskenmerken van dieren herkennen en benoemen x x x 
2. aan de hand van gezondheidskenmerken de gezondheid van het dier 

controleren  
x x x 

3. de conditiescore van het dier bepalen x x x 
4. preventieve gezondheidsmaatregelen uitvoeren x x x 
5. hygiënemaatregelen toepassen x x x 
6. wettelijke maatregelen met betrekking tot identificatie en registratie van 

dieren benoemen  
 x x 

7. hygiënische maatregelen bij geboorte benoemen en toepassen x x x 
K/GR/9.3    
Deeltaak: 
het dier in verschillende levensfasen en productiecycli verzorgen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de levenscycli en productiecycli van het dier herkennen en benoemen x x x 
2. de specifieke behoefte van het dier tijdens de verschillende levensfasen en 

productiecycli beschrijven 
x x x 

3. de omgeving controleren en beoordelen en volgens de norm inrichten, 
rekening houdend met de levensfase en de productiecycli van het dier 

x x x 

4. verschillende fasen van de voortplantingscyclus benoemen en herkennen x x x 
5. erfelijkheidsregels benoemen  x x 
K/GR/9.4    
Deeltaak: 
omgaan met dieren en hun gebruiksdoel(en) herkennen.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. dieren op de juiste manier benaderen, vangen, fixeren en hanteren  x x x 



2. uiterlijke kenmerken van het dier in relatie tot gebruiksdoel(en) herkennen 
en benoemen 

x x x 

3. exterieuronderdelen van het dier in relatie tot gebruiksdoel(en) beoordelen x x x 
4. assisterende werkzaamheden verrichten bij het omgaan met dieren x   
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding.  

x x x 

 


