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Eindkwalificatie  Beschrijving  

1. Analyseren en 
optimaliseren van een 
dier- en veebedrijf in 
relatie tot de omgeving 

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij1 in staat is om in iedere functie een (omgevings) analyse op te stellen op 
basis van waarnemen, kritisch doorvragen, beschrijven wat gezien en gehoord wordt, interpretatie vanuit de gegevens waarbij 
rekening wordt gehouden met maatschappelijke partijen en ontwikkelingen, op basis waarvan een afgewogen keuze gemaakt kan 
worden. De context waarin deze kwalificatie moet worden waargemaakt is het bedrijf met dieren. Om zowel de analyse als de 
optimalisatie uit te kunnen voeren zijn gedegen zoötechnische kennis en vaardigheden een voorwaarde. 

2. De internationale sector 
overzien  

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij op de hoogte is van de internationale markten en kwaliteitseisen in de 
internationale (Dier- en Veehouderij) sector, trends en ontwikkelingen en handelt rekening houdend met uiteenlopende 
omstandigheden en culturele verschillen en kan zich daarbij in een vreemde taal uitdrukken. 

3. Acquireren en advies 
geven  

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij een goed adviestraject kan uitvoeren: een klant kan werven, een vraag 
van een klant te helpen verhelderen, te vertalen in een heldere probleemstelling, met de klant samen naar mogelijke oplossingen 
te zoeken, zodat er een op de klant afgestemd advies wordt opgesteld, gepresenteerd en besproken. Hij is in staat zich in de klant 
in te leven en diens belang centraal stellen, maar eveneens de denkbeelden van de klant ter discussie te stellen als dat in diens 
belang is. 

4. Opstellen en uitvoeren van 
toegepast onderzoek 

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om zelfstandig en in teamverband toegepast onderzoek op te 
stellen en uit te voeren. Het onderzoek is gericht op het oplossen van complexe praktische vraagstukken voor bedrijven in de 
sector waarbij o.a. de vertaling van wetenschap naar de praktijk plaatsvindt. Het onderzoek vindt plaats na afstemming met 
belanghebbenden, zodat een representatief onderzoek inclusief rapportage gepresenteerd kan worden met bruikbare uitkomsten 
voor de belanghebbenden. 

5. Opstellen van een 
ondernemingsplan  

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om een haalbaar en acceptabel ondernemingsplan (missie, 
visie, lange termijn en korte termijn doelstellingen) op te stellen voor een primair bedrijf of een bedrijf in de periferie van de 
sector, zodat op een doelgerichte wijze de productie van goederen of de organisatie van diensten georganiseerd wordt. Het plan 
wordt opgesteld op basis van een interne en externe analyse, na afstemming met betrokkenen, zodat beleidsafwegingen 
financieel onderbouwd kunnen worden en rekening houdend met duurzaamheid, maatschappelijke (interculturele) normen en 
waarden en andere ontwikkelingen.  

6. Ontwikkelen en 
vermarkten van producten 
en/ of diensten 

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om voor een product of dienst in de sector een visie te 
ontwikkelen m.b.t. het (mondiaal) vermarkten van producten en diensten, rekening houdend met culturele verschillen zodat er 
een onderbouwd plan wordt opgesteld, zoals een marketingplan en een exportplan. Hij is in staat om vanuit externe 
ontwikkelingen, in een multidisciplinaire creatieve benadering, bij te dragen aan een duurzame innovatie van producten en 
diensten. 

7. Vertalen en toepassen van 
regelgeving 

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om nationale en internationale wetten, vooral EU regels en 
richtlijnen van overheden of overkoepelende organisaties in kaart te brengen, de consequenties daarvan te overzien en 
(beleids)voorstellen te doen ten aanzien van de praktische uitwerking van deze regelgeving voor de betreffende organisatie 
waarbij rekening gehouden is met de verschillende doelgroepen binnen de keten van de sector, zodat de doelgroep in 
overeenstemming naar deze (ontwikkelingen in) regelgeving kan handelen. 

8. Interactief informeren van 
specifieke doelgroepen 

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om interactief doelgroepen in de dier- en veehouderijsector te 
informeren (voorlichten) en daarbij voor situatie geschikte media (mondeling, schriftelijk, met ICT) te gebruiken. 

9. Leidinggeven aan 
projecten, processen en 

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om leiding te geven aan een team van medewerkers en/of 
veranderingsprocessen, zodat bedrijfsdoelstellingen worden behaald. Hij is in staat het lange-termijn en operationeel 
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personen management over een bedrijf uit te voeren. Hierbij definieert hij de strategie, vertaalt deze naar tactische plannen en 
operationele taakstelling. Hij geeft adequaat leiding aan personeel, projecten en stuurt veranderingsprocessen aan, waar nodig 
gebruik makend van verschillende leiderschapsstijlen. 

10. X  

11.  Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
en zelfsturen 

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is maatschappelijk verantwoord te ondernemen in eigen bedrijf of 
functie binnen een organisatie en te reflecteren op eigen ontwikkeling en functioneren met als gevolg dat hij dat kan gebruiken 
voor zijn verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling (een leven lang leren).  

 


