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Keuzevak: K/GR/ 7. GROEI EN OOGST
Niveau: KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB)

Kwalificatiedossier: AGRO PRODUCTIE, HANDEL EN TECHNOLOGIE
Kwalificatie: P5 VAKBEKWAAM MEDEWERKER TEELT
Crebonummer: 25536

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/7.1 Teelt optimaliseren.

DEELTAKEN
1. Groeivoorwaarden creëren
2. Bemesting toepassen, gebruik makend van de meest gangbare 

begrippen
3. Ziekten, plagen en onkruid herkennen en benoemen en daarbij 

materialen en eenvoudige apparatuur inzetten
4. De meest relevante machines herkennen bij de verzorging van 

een teelt 
6. De uitslag van een grond- en bemestingsonderzoek interpreteren

 

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
•  Kennis van de gebruikte apparatuur/machines/installaties  

(o.a. gebruik, technische principes, (ver)storingen) 
•  Kennis van veel voorkomende onkruiden en/of ziekten en/of 

plagen en/of afwijkingen en de bijbehorende kenmerken en maat-
regelen

•  Kennis van bodem/teeltmedium en bodemvruchtbaarheid
•  Kennis van hygiënische maatregelen bij de meest voorkomende 

ziekten en plagen en afwijkingen

INZICHT
•  Inzicht in (ver)storingen/afwijkingen aan o.a. teelt, gewas, pro-

duct, productieproces
•  Inzicht in de factoren die het product beïnvloeden (o.a. groei-

condities/groeiomstandigheden, voeding, omgevingsfactoren, 
opslagcondities)

VAARDIGHEDEN
•  Kan persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
•  Kan kwaliteitsnormen toepassen

KERNTAAK
P5-K1 Telen product/gewas.

KENNIS
•  Kennis van de teelt (o.a. teeltproces, teelthandelingen, teeltop-

brengst) 
•  Kennis van hygiënische maatregelen bij de meest voorkomende 

ziekten en plagen en afwijkingen
•  Kennis van onkruiden, ziekten, plagen en abiotische afwijkingen
•  Kennis van de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor veiligheid en 

gezondheid
•  Kennis van spuitsystemen

INZICHT
•  Inzicht in (ver)storingen/afwijkingen aan o.a. teelt, gewas,  

product, productieproces
•  Inzicht in techniek, werking en gebruik van veel voorkomende 

apparatuur

VAARDIGHEDEN
•  Kan persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
•  Kan kwaliteitsnormen toepassen
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Keuzevak: K/GR/ 7. GROEI EN OOGST
Niveau: KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB)

Kwalificatiedossier: AGRO PRODUCTIE, HANDEL EN TECHNOLOGIE
Kwalificatie: P5 VAKBEKWAAM MEDEWERKER TEELT
Crebonummer: 25536

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/7.2 Gewassen oogsten.

DEELTAKEN
1. Aan de hand van rijpheidskenmerken het oogsttijdstip bepalen
2. Gangbare oogstwerktuigen herkennen en de functie daarvan 

benoemen
3. De oogst organiseren

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
• Kennis van het product (o.a. kenmerken, kwetsbaarheid, kwali-

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

gebruik, technische principes, (ver)storingen) 

VAARDIGHEDEN
• Kan ergonomisch werken
• Kan veilig werken 
• 

KERNTAAK
P5-K1 Telen product/gewas.

KENNIS
• Kennis van de teelt (o.a. teeltproces, teelthandelingen, teeltop-

brengst) 

INZICHT
• Inzicht in techniek, werking en gebruik van veel voorkomende 

apparatuur

VAARDIGHEDEN
• Kan een activiteitenplanning maken
• Kan ergonomisch werken
• Kan veilig werken 

TAAK
K/GR/7.3 Producten verwerken, bewaren en de kwaliteit beoor-
delen.

DEELTAKEN
1. De verwerking van geoogste producten organiseren
2. Geoogste producten beoordelen aan de hand van de geldende 

kwaliteitseisen
3. Geoogste producten (tijdelijk) bewaren
4. De geoogste producten verpakken
5. De bewaarde producten markt- en transport klaar maken

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
• Kennis van het product (o.a. kenmerken, kwetsbaarheid, kwali-

teitsklassen)
• Kennis van de in sector/bedrijf geldende zorgsystemen
• Kennis van de keten/markt (o.a. productieketen, handelsketen, 

afzetmarkt, ketenverantwoordelijkheid)

VAARDIGHEDEN
• Kan de kwaliteit controleren
• Kan kwaliteitsnormen toepassen
• Kan ergonomisch werken
• Kan veilig werken

KERNTAAK
P1-K1 Telen product/gewas.

KENNIS
• Kennis van de teelt (o.a. teeltproces, teelthandelingen, teelt-

opbrengst) 
• Kennis van logistieke informatie

INZICHT
• Inzicht in (ver)storingen/afwijkingen aan o.a. teelt, gewas,  

product, productieproces 

VAARDIGHEDEN
• Kan de kwaliteit controleren
• Kan kwaliteitsnormen toepassen
• Kan ergonomisch werken
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