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Standaard
S
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Sttandaard
d voor he
et ervarin
ngsbewijjs
hoven
nier onde
erhoud p
parken en tuinen (m/v)
Omschrijving van
n het beroe
ep:
De hove
enier onderrhoud parke
en en tuinen
n onderhoud
dt de tuin en/of het parrk zodat
de groe
en-omgeving
g zich kan blijven
b
ontw
wikkelen vollgens het ge
ecreëerde oontwerp
en/of de
e wensen va
an de opdra
achtgever.
Kernco
ompetenties
s:
De hove
enier onderrhoud parke
en en tuinen
n (m/v) kan:










gazo
on onderho
ouden
sche
eren
snoe
eien
onkrruid bestrijd
den
spittten
bom
men met blo
ote wortels planten
p
vastte planten, heesters en
n rozen plan
nten
materieel onde
erhouden

Algeme
ene informa
atie:








Stan
ndaardnummer: 07/09
Cate
egorie: 1
Argu
umentatie: Er kunnen meerdere
m
kkandidaten tegelijk
t
gete
est worden. Er zijn
geen dure mate
erieelkosten
n.
Wetttelijke vereisten: geen
Bron
ndocument((en): SERV
V-beroepenccluster onde
erhoud park
ken en tuineen
Datu
um advies van
v de SER
RV: 30 mei 2
2011 (herziening 14 no
ovember 20007)
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Gazon onderhoud
den
Succes
scriteria:








Maa
ait rond en naast
n
obsta
akels zonde r de obstak
kels of de grraswortels tte bescha
adigen
Stelt de verticuteermachin
ne in zodat d
de messen net boven de
d grond dee viltlaag
g snijden
Vertticuteert in rechte
r
bane
en, zonder h
het gazon te
e beschadig
gen
Boo
ordt de graskant af, zod
dat een rech
ht afgelijnd gazon ontstaat
Zaait gelijkmatiig bij, reken
ning houden
nd met de plaatselijke omstandigh
o
heden
Merrkt eventuele ziektes off problemen
n op en meldt ze aan de
d ploegbaaas

Scheren
Succes
scriteria:








Kiesst een goed
d afgestelde
e, scherpe h
haagschaar
Starrt de scheerrbeweging onderaan
o
Scheert de zijde van de ha
aag zodat d
de onderzijd
de minstens
s gelijk of brreder is
dan de bovenzijde
Hou
udt het mes van de haa
agschaar pa
arallel met de
d haag
Scheert in de aangegeven
a
n vorm (bol, kubus, rec
chtlijnig) en houdt daarbbij rekeniing met de karakteristie
eken van de
e plant
Con
ntroleert hett scheerwerrk vanuit verrschillende gezichtspunten
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Snoeien
Succes
scriteria:










Knip
pt kruistakke
en, boven elkaar
e
concu
urrerende ta
akken, dubbele koppenn weg
zoda
at licht en lu
ucht in de ta
akkenstructtuur kan doo
ordringen
Knip
pt niet in de
e takring en laat geen sstompen sta
aan
Kortt een tak scchuin in, bov
ven een gro
oeipunt
Verw
wijdert zwarre takken zo
onder insch
heuring
Verw
wijdert wilde
e scheuten van de ond
derstam
Zorg
gt voor een gladde won
nde
Sno
oeit de te leiden plant in
n functie va n de toekom
mstige vorm
m
Kiesst het gepasste materiaa
al bij het lei den van ee
en plant

Kennisvereisten:
didaat moett kennis kun
nnen aanton
nen van:
De kand




Het onderscheiid tussen le
entebloeierss en zomerb
bloeiers
De p
periode van
n snoeien bij lentebloeiiers en zom
merbloeiers

d bestrijde
en
Onkruid
Succes
scriteria:










Hakkt de oppervvlakte volled
dig en werkt
kt in de richtting zodat dat de gehakkte
gron
nd niet mee
er moet betrreden worde
en
Hakkt rond en onder een pllant zonder deze te beschadigen
Verw
wijdert man
nueel wat niet kan geha
akt worden
Bep
paalt de opp
pervlakte va
an het te bessproeien terrein
Kiesst het gepasste product in functie vvan de opdra
acht
Dosseert de hoe
eveelheid ac
ctieve stof vvolgens de richtlijnen op
o de verpaakking
Spro
oeit het terrrein volgens
s de richtlijn
nen op de ve
erpakking
Spro
oeit rekenin
ng houdend met de we ersomstand
digheden

Kennisvereisten:
De kand
didaat moett kennis kun
nnen aanton
nen van:




Het kalibreren van
v een sprroeitoestel
Het gevolg van
n het gebruik van bestriijdingsmiddelen voor de
d verdere bbehandelin
ng van het terrein
t
(wan
nneer terug maaien, …)
…
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Spitten
Succes
scriteria:







Spre
eidt bodemvverbeteraarr egaal uit o
over het terrrein
Maa
akt een spitvvoor bij het begin en b rengt deze aarde naarr het einde vvan het
te sp
pitten terrein
Spitt de bodemvverbeteraarr en eventue
ele vegetatiie onder, zo
odat een eggale
bove
enlaag van aarde zichttbaar wordtt
Spitt diep genoe
eg, zodat de
e ondergew
werkte vegetatie niet terug bovenkkomt bij
een volgende bewerking
b
Verw
wijdert alle gemorste aarde/vegeta
a
atie buiten de te bewerken zone

anten
Bomen met blote wortels pla
Succes
scriteria:









Graaft een plan
ntput, anderrhalve keer groter dan het wortelg
gestel
Graaft een plan
ntput diep genoeg
g
zoda
at de wortelhals net on
nder de gronnd zit
Knip
pt beschadigde wortels
s en takken bij
Plaa
atst de steunstok aan de
d westkantt en dan de
e boom met een voetbrreedte
ertussen
Plan
nt de boom eerst diepe
er en schudtt hem lichtje
es op zodatt er voldoennde
aard
de tussen de wortels ka
an kruipen en de worte
els zich kun
nnen strekkeen in de
plan
ntput
Vera
ankert de boom aan de
e steunstokk door minim
maal één sp
panriem in eeen
achttvorm te dra
aaien, zoda
at de boom n
niet tegen de
d steunstok kan schurren
Drukkt de aarde
e aan zodat de boom sttevig staat
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Vaste p
planten, heesters en rozen
r
plantten
Succes
scriteria:








Volg
gt bij het uitzetten van de verschilllende soorte
en beplanting het bepl antingssplan
Resspecteert de
e nodige afs
stand tussen
n de versch
hillende plan
ntensoortenn
Stee
ekt de kluit van vaste planten
p
volle
edig onder de
d grond
Plan
nt de ent va
an rozen nett boven de grond
Dich
ht de plantp
put zodat de
e plant vastzzit, zonder de
d plant sch
hade toe te brengen
Werrkt de grond
d af zodat de grond lucchtig blijft en
n egaal ligt

eel onderho
ouden
Materie
Succes
scriteria:









Kiesst de aange
epaste brand
dstof in funcctie van de machine
Beo
oordeelt de toestand
t
va
an de luchtfiilter
Beo
oordeelt de toestand
t
va
an de bougi e
Beo
oordeelt de toestand
t
va
an de messe
en
Con
ntroleert hett oliepeil
Con
ntroleert de machine op
p gebreken die een normale werking verhindeeren en
rege
elt bij indien
n nodig
Rein
nigt al het gebruikte
g
ma
aterieel
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Richtlijnen voor de
d beoorde
eling



De b
beoordeling
g bestaat uitt minstens vvolgende be
eoordelings
stechniekenn:












Directe
e observatie
e van het pro
oces in een
n beroepsre
elevante conntext.
Bevrag
ging over he
et gestelde g
gedrag

Voo
or de kernco
ompetentie ‘gazon ond erhouden’ krijgt
k
de kan
ndidaat de kkeuzemog
gelijkheid tu
ussen een spade, een h
half-maantje
e en een machinale kaantensnijd
der. Er is ee
en richtingskoord ter be
eschikking van
v de kand
didaat. Het maaien g
gebeurt mett een motorrzeis.
Voo
or de kernco
ompetentie ‘scheren’ he
eeft de kandidaat de keuze tussenn een
goed afgestelde scherpe haagschaar
h
r en een fou
ut afgestelde
e, botte haaagaar.
scha
De kkerncompettentie ‘snoe
eien’ kan ge
etest worden
n a.d.h.v. te
ekeningen een/of
foto’s met een aansluitend
d criterium g
gericht interrview.
Tijde
ens de proe
ef mag enke
el gewerkt w
worden mett bestrijdingsmiddelen w
waarvan het gebruikk niet vergunningsplich
htig is.
Het te spitten te
errein is ma
aximaal 2 m
m².
Het beplantingssplan geeft de botaniscche naam weer
w
van ee
en boom (m
maat 8n, een hees
ster en 25 va
aste planten (eventuee
el bodembeedek10), twee rozen
kerss) die de kandidaat moet planten. Aan de planten is een naamkaarttje
vasttgemaakt.
De kkerncompettentie ‘mate
erieel onderrhouden’ wo
ordt getest op
o een grassmachin
ne.
De kkandidaat kan
k kiezen uit
u diesel, be
enzine of tw
weetakt als brandstof.
Voo
or de beoord
deling wordt er met een
n 3-puntens
schaal gewe
erkt. De bettekenis
van de puntensschaal is de
e volgende:
1 = het gedra
ag wordt nie
et geobservveerd
2 = onzeker over
o
het geobserveerd
de gedrag
3 = het gedra
ag wordt geobserveerd
d





De d
duurtijd van
n de beoordeling bedra
aagt maximu
um 8 uur, vo
oorbereidinngstijd
inbe
egrepen.
Er kkunnen maxximum 5 perrsonen tege
elijk worden
n beoordeeld.
In het beoordellingscentrum
m is het vol gende mins
stens aanwe
ezig:






Alle benodigde pro
oducten en materieel om
o de opdra
acht uit te vvoeren
zijn voo
orhanden en door de kkandidaat vrrij uit te kiez
zen.
Persoo
onlijke besch
hermingsm iddelen zijn
n voorhande
en, door de kandidaat vrrij uit te kiez
zen en corre
ect te gebru
uiken.
Van alle aanwezig
ge machiness een handleiding of te
echnische fi che en
de veiligheidsinstrructiekaart.

Om als compettent bescho
ouwd te worrden dient de
d kandidaa
at aan te tonnen



alle kerrncompeten
nties en succcescriteria in deze standaard te bbeheersen
de opdracht binne
en de voorziiene tijd volledig af te werken.
w
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Verklaren
nde woord
w
enlijs
st


Bo
odemverbeteraar:

meestt courant ge
ebruikt zijn mest, comppost, turf, e.a.



Groeipunt:

een ve
erlengenis of
o saptrekke
er, een oogg.
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Inte
erview
w, sam
menste
elling
g ontw
wikkell- en
stuu
urgroep
Intervie
ews:








De heer Ronny Cole – VDAB
V
Wond
delgem
De heer Joosst Denys – VDAB
V
Wevvelgem
De heer Guyy Descheppe
er – BVBA Descheppe
er
De heer Steffan Hanssen
n – Groen I dee
De heer Werrner Vanden
ndriessche – Archiflora
a
De heer Chris Wuyts – BVBA
B
Verb elen

Ontwik
kkelgroep:



















De heer Kris Dedeyne – ACV
De heer Kris Dehamers – Lokale be
esturen
De heer Eric De Nayer – BW Noord
dheuvel
De heer Fred
ddy Depuyd
dt – ACV
De heer Jos De Wael – VVOG
M
Mevrouw Soffie Hermans
s – Provinc ie Antwerpe
en
M
Mevrouw Ing
ge Laperre – SST
De heer Marccel Peeraerr – Bomen b
beter beherren
M
Mevrouw Ma
arijke Stiers – VLAB
De heer Alexxander Suth
herland – Co
ommonwea
alth War Gra
aves Comm
mission
De heer Fred
derik Van de
er Weehe – BFG
De heer Carlo Van Hoey
y – SWP Sp
poor Twee
De heer Joze
ef Van Meulder – Proviinciaal Dom
mein Bokrijk
De heer Paul Vanslambrouck – Tuiinarchitectu
uur Buro 52
De heer John
ny Volders – SWP De W
Winning
De heer Pete
er Waeghe – EDUplus
De heer Step
phan Wullae
ert – EDUpllus

Stuurgrroep:






De heer Eric Decoo – ACLVB
De heer Alain
n De Temm
merman – AB
BVV
De heer Jos De Wael – VVOG
De heer Bartt Labeeuw – ACV
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De heer Steffan Leys – BFG
B
De heer Mil Luyten
L
– AC
COD
De heer Markk Suyskens
s – VVSG
M
Mevrouw Krisstien Van de Gucht – A
ACV
M
Mevrouw Kattrien Van Den Broucke
e – SST
De heer Werrner Vanhee
etvelde – AB
BVV
De heer Raymond Van Loock – VV
VP
M
Mevrouw Christel Vanro
oelen - VLAB
B
M
Mevrouw Blijde Vercamer – AVBS
De heer Bartt Vercautere
en – ACV
De heer Paul Vereecke – VSOA
De heer Pete
er Waeghe – EDUplus
De heer Step
phan Wullae
ert – EDUpllus
De heer Dennis De Soete – ABVV (herziening
g)
De heer Koen Dewinter – ACLVB ( herziening))
M
Mevrouw Chantal Schre
eurs – ACV (herziening
g)
De heer Jan Van Caeyz
zeele – AVB
BS (herzieniing)
De heer Pol De Speghel - Diverscitty/Openbare
e besturen (herzieningg)
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Lee
eswijzer
Deze le
eeswijzer ve
erduidelijkt de
d wijze wa
aarop de on
nderdelen van
v de stanndaard dienen gelezen of g
geïnterprete
eerd te word
den.
Omschrijving van
n het beroe
ep
De omsschrijving va
an het bero
oep in een sstandaard bestaat
b
uit een
e weergaave van de kernopdracht o
of de besta
aansreden van
v het berroep, aange
evuld met een
e beschrijjving van het resultaat, de
e wijze waarrop of de re
eden waaro
om het resu
ultaat moet worden gehhaald. De beroepsb
omschrijving geeftt samen met
m de kern
ncompetenties een ov
verzicht vann de kern van het
beroep.
ompetenties
s
Kernco
Kerncom
mpetenties zijn díe co
ompetentiess die crucia
aal zijn voo
or het uitoef
efenen van een bepaald beroep en die het versc
chil maken ttussen een goede en een minderr goede berroepsbear.
oefenaa
Kerncom
mpetenties spelen een
n doorslagg
gevende ro
ol bij het uittvoeren vann een welb
bepaalde
beroepssactiviteit. Kerncompet
K
tenties zijn afgeleid uit het ruimere
e beroepspprofiel en be
estaan in
principe
e uit zowel technische
t
als
a meer tra
ansversale competenties.
Het aan
ntal kerncom
mpetenties is beperkt a
aangezien de
d standaarrd een bruikkbaar beoorrdelingsinstrume
ent moet zijn.
z
Alle ke
erncompete
enties moete
en door ee
en kandidaaat worden beheerst
b
om een ervaringsb
bewijs te beh
halen.
scriteria
Succes
Succesccriteria zijn indicatoren
n die het vo
oor de beoo
ordelaar mo
ogelijk make
ken om gericht naar
een kerrncompeten
ntie te kijke
en. Succesccriteria zijn de operationaliseringg of uitwerk
king van
kerncom
mpetenties in observee
erbaar ged rag specifie
ek per bero
oep. Het gaaat daarbij opnieuw
om ged
drag dat hett verschil maakt
m
tusse
en een goed
de en een minder
m
goeede beroeps
sbeoefenaar.
en en uitgezzuiverd oms
schreven da
at ze allem
maal even belangrijk
Succesccriteria zijn zo gekoze
zijn voo
or de kernco
ompetentie waartoe ze
e behoren. De
D succesc
criteria zijn rrichtinggeve
end voor
het beo
oordelen va
an het geob
bserveerde gedrag. He
et zijn bake
ens aan de hand waarrvan beoordelaars een uitsspraak doen
n over het b
beheersen van
v de kern
ncompetenttie. Wannee
er er een
richtcijfe
er in een su
uccescriteriu
um is opgen
nomen wil dit
d niet zegg
gen dat dit exact moett worden
nagegaan. Het is een
e richtcijfe
er voor de a
assessoren waarop ze zich bij hunn beoordeling moeten oriënteren.
ntal succesccriteria is in functie van
n de bruikba
aarheid eveneens bepeerkt.
Het aan
Toepas
ssingsgebie
ed
Het toep
passingsge
ebied dat bijj een bepaa
alde kernco
ompetentie wordt
w
vermeeld, geeft weer
w
binnen wellke context of contexte
en de kernccompetentie
e dient te wo
orden beooordeeld. Hett toepassingsge
ebied geeft met andere
e woorden d
de context aan
a waarbin
nnen de succcescriteria
a moeten
worden geobserveerd.
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Opmerk
kingen
In de opmerkingen
n kan worden verweze
en naar doc
cumenten, handboekeen, die de beoordeb
gebruiken.
laars alss achtergrondinformatie kunnen g
Kennisvereisten
mige gevalle
en kan een
n standaard ook bij bep
paalde kern
ncompetentties kennisv
vereisten
In somm
bevatten. Dit komtt alleen voo
or wanneerr de sector beslist dat de beoordeeling van díe
d kernenties ook uit
u een kenn
nisproef die
ent te bestaan.
compete
Richtlijnen voor de
d beoorde
eling
en betrekkin
ng op de prroeven die moeten wo
orden afDe richttlijnen voor de beoordeling hebbe
gelegd, de beoord
delingswijze
e (soort eva
aluatie, sch
halen, score
es,...), de m
maximale duur
d
van
oordeling,…
…
een beo
Met een
n beroepsre
elevante con
ntext wordt een gesimu
uleerde context bedoelld.
De richttlijnen zijn bindend
b
voo
or de inhoud
d en het verrloop van de
e beoordelinng en moetten door
iedere b
beoordeling
gsinstantie worden
w
opg
gevolgd. Dit moet een gelijke en billijke beo
oordeling
van iede
ere kandida
aat garande
eren.
Verklarrende woorrdenlijst
Als laattste onderdeel kan een standaard
d een verkllarende woordenlijst bbevatten. Be
egrippen
die in de
e standaard
d cursief zijn
n gedrukt, w
worden in deze woorde
enlijst verduuidelijkt.
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