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Profielmodule: P/GR/ 1. GROENE PRODUCTIE
Niveau: BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BB)

Kwalificatiedossier: AGRO PRODUCTIE, HANDEL EN TECHNOLOGIE
Kwalificatie: P2 MEDEWERKER AGRARISCH LOONWERK
Crebonummer: 25555

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
P/GR/1.1 Eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene  
sector, rekening houdend met omgevingsfactoren.

DEELTAKEN
1. De meest voorkomende bedrijfsvormen herkennen en benoemen
2. Op basis van instructies teeltwerkzaamheden uitvoeren
5. Op basis van instructies werkzaamheden uitvoeren ten behoeve 

van beheer van het landelijk gebied

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
•  Kennis van veel voorkomende onkruiden en/of ziektes en/of 

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

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

•  Kennis van het werkveld Agro productie, handel en technologie
•  Kennis van het feit dat het bedrijf binnen een kringloop functio-

neert

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 veilig werken
•  Kan trekker rijden

KERNTAAK
P2-K1 Verzorgen agrarisch loonwerk.

KENNIS
•  Basiskennis van de bedienings- en instellingen van de relevante 

machines n aanbouwwerktuigen
•  Basiskennis van de werking en toepassingsmogelijkheden van de 

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

•  Basiskennis van flora en faunawetgeving
•  Kennis van de (persoonlijke) veiligheidsvoorzieningen (o.a.  

toepassing en gebruik)
•  Kennis van veel voorkomende onkruiden en/of ziektes en/of 

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

VAARDIGHEDEN
•  Kan persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
•  Kan veilig werken
•  Kan werken met machines/apparatuur/installaties
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Profielmodule: P/GR/ 1. GROENE PRODUCTIE
Niveau: BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BB)

Kwalificatiedossier: AGRO PRODUCTIE, HANDEL EN TECHNOLOGIE
Kwalificatie: P2 MEDEWERKER AGRARISCH LOONWERK
Crebonummer: 25555

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
P/GR/1.2 Plantaardige producten vermeerderen, gewassen en 
planten telen en oogsten en daarbij gangbare technologie 
gebruiken.

DEELTAKEN
1. Op basis van instructies op generatieve en vegetatieve wijze  

vermeerderingsmethoden bij planten uitvoeren
3. De groeivoorwaarden van planten toepassen
4. Op basis van instructies het juiste moment van oogsten vaststel-

len, oogsten en producten sorteren

P/GR/1.3 Op bedrijfsmatige wijze dieren houden en hierbij ver-
antwoorde keuzes maken, met respect voor welzijn, voedselvei-
ligheid, milieu en duurzaamheid.

1. Productdoelen aan de hand van het exterieur van dieren herken-
nen en benoemen

2. Verschillende dierhouderijsystemen in de productiesector herken-
nen en benoemen aan de hand van normen de huisvesting beoor-
delen

3. Begrippen van voortplanting en het belang van voortplanting en 
fokkerij bij dieren benoemen

4. Voersoorten herkennen en benoemen, een voeradvies opstellen 
en voer afwegen

5. Op basis van instructie de gezondheid van dieren beoordelen en 
het welzijn van dieren beoordelen en beïnvloeden

7. Technologische toepassingen in de productiedierhouderij herken-
nen en benoemen
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