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Keuzevak: K/GR/ 1. HET GROENE MACHINEPARK
Niveau: KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB)

Kwalificatiedossier: AGRO PRODUCTIE, HANDEL EN TECHNOLOGIE
Kwalificatie: P6 VAKBEKWAAM MEDEWERKER AGRARISCH LOONWERK
Crebonummer: 25557

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/1.1 Brandstofmotoren herkennen, benoemen en onder
houden.

DEELTAKEN
1. Brandstofmotoren herkennen en benoemen op basis van de toe

gepaste energiebron 
2. Dagelijks en periodiek onderhoud verrichten aan brandstof

motoren 
3. De werking van brandstofmotoren verklaren 

 

KERNTAAK
B1K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
•  Kennis van de gebruikte apparatuur/machines/installaties (o.a. 

gebruik, technische principes, (ver)storingen)

KERNTAAK
P6K1 Verzorgen agrarisch loonwerk.

KENNIS
•  Kennis van motoren, hydraulische en elektrische componenten 

van trekkers een aanbouwwerktuigen

VAARDIGHEDEN
•  Kan de meest voorkomende relevante (ver)storingen en afwijkin

gen volgens instructie verhelpen
•  Kan van de meest relevante loonwerkmachines en aanbouwwerk

tuigen dagelijks onderhoud uitvoeren

M
BO

VM
BO



Leerroutes van VMBO Profiel Groen naar Kwalificatiedossiers MBO Voedsel, natuur en leefomgeving 2/3

Keuzevak: K/GR/ 1. HET GROENE MACHINEPARK
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Kwalificatiedossier: AGRO PRODUCTIE, HANDEL EN TECHNOLOGIE
Kwalificatie: P6 VAKBEKWAAM MEDEWERKER AGRARISCH LOONWERK
Crebonummer: 25557

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/1.2 Getrokken en aangedreven land en tuinbouwmachines 
herkennen, benoemen en onderhouden.

DEELTAKEN
1. Getrokken en aangedreven land en tuinbouwmachines herkennen 

en benoemen 
2. Op basis van de te verrichten taak de juiste land en tuinbouw

machines gebruiken
3. Dagelijks en periodiek onderhoud verrichten aan getrokken en 

aangedreven land en tuinbouwmachines
4. Veiligheidsaanduidingen op land en tuinbouwmachines herken

nen, verklaren en er naar handelen 

KERNTAAK
B1K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
•  Kennis van de gebruikte apparatuur/machines/installaties (o.a. 

gebruik, technische principes, (ver)storingen)
•  Kennis van de invloed van verstoringen en afwijkingen aan appa

ratuur/machines/installaties op de kwaliteit van het product

KERNTAAK
P6K1 Verzorgen agrarisch loonwerk.

KENNIS
•  Kennis van de bediening en instellingen van de relevante machi

nes en aanbouwwerktuigen
•  Kennis van motoren, hydraulische en elektrische componenten 

van trekkers een aanbouwwerktuigen
•  Kennis van de werking en toepassingsmogelijkheden van de 

meest relevante grondbewerkingsmachines, maaimachines, zaai
machines, bemestingsmachines en oogstmachines

INZICHT
•  Inzicht in de in het instructiehandleiding genoemde storingen en 

afwijkingen aan trekkers en aanbouwwerktuigen

VAARDIGHEDEN
•  Kan de meest voorkomende relevante (ver)storingen/afwijkingen 

volgens instructie verhelpen
•  Kan onderhoud toepassen aan machines en apparatuur
•  Kan van de meest relevante grondbewerkingsmachines, maaima

chines, zaaimachines, bemestingsmachines en oogstmachines 
dagelijks onderhoud uitvoeren

•  Kan veilig werken
•  Kan persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
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TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/1.3 Elektrische circuits voor verlichting op landbouw
voertuigen tekenen, realiseren en repareren

DEELTAKEN
1. Algemene symbolen voor elektrische circuits herkennen, benoe

men en toepassen in een 2Dtekening 
2. Het belang van kleuraanduiding voor elektrische bedrading her

kennen, benoemen en toepassen
3. Aan de hand van een tekening een elektrisch circuit realiseren
4. Een storing aan een elektrisch circuit opzoeken en verhelpen met 

behulp van een digitale spanningsmeter 

KERNTAAK
B1K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
•  Kennis van de gebruikte apparatuur/machines/installaties  

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

KERNTAAK
P2K1 Verzorgen agrarisch loonwerk.

KENNIS
•  Basiskennis van motoren, hydraulische en elektrische componen

ten van trekkers een aanbouwwerktuigen

VAARDIGHEDEN
•  Kan (ver)storingen en afwijkingen volgens instructieboekje  

verhelpen

M
BO

VM
BO


