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Standaard
S
voo
or het ervarin
ngsbewijs
hovenierr aanleg van p
parken en tuiinen (m/v)

Sttandaard
d voor he
et ervarin
ngsbewijjs
hoven
nier aanleg van p
parken en tuinen (m/v)
Omschrijving van
n het beroe
ep:
De hovenier aanle
eg van park
ken en tuin en legt de tuin of het park aan vvolgens
gekrege
en richtlijnen zodat er een
e aangen
name groen
nomgeving tot stand koomt met
een kwa
aliteitsvolle afwerking.
Kernco
ompetenties
s:
De hove
enier aanleg
g van parke
en en tuinen
n (m/v) kan










Plan
n uitzetten
Grin
ndverharding leggen
Grond bewerke
en
Bom
men met blo
ote wortels planten
p
Vaste planten, heester en rozen plantten
Sno
oeien
Zaaien
Materieel onde
erhouden

Algeme
ene informa
atie:








Stan
ndaardnummer: 07/08
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 Aanlleg parken en
e tuinen
Datu
um advies van
v de SER
RV: 30 mei 2
2011 herzie
ening (12 se
eptember 20007)
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Plan uittzetten
Succes
scriteria:





Zet de piketten op het terrein, zodat d
de afstande
en ertussen overeensteemmen
o het mate
enplan
met de schaal op
Legtt de richting
gskoord aan
n de juiste zzijde van de
e piketten va
ast met de m
metserssknoop
Mee
et de niveau
us van het terrein met e
een waterpasinstrumen
nt

erharding leggen
l
Grindve
Succes
scriteria:







Graaft een fund
deringskoffe
er uit van 10
0 cm
Plaa
atst boordsttenen in ges
stabiliseerd zand, langs een boord
dkoord zondder de
koorrd te raken
Kiesst geotextiel als eerste laag
Spre
eidt dolomie
et 0/15 open en drukt a
aan tot een egaal oppe
ervlak
Verw
wijdert alle dolomiet in aanpalend e perken

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



verh
houdingen bij
b het aanm
maken van g
gestabilisee
erd zand
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Grond bewerken
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 aarde buite
en de te bew
werken zone
e
Stelt de hoogte
e van de frees in, reken
ning houden
nd met de to
oestand vann de
gron
nd
Free
est overal even
e
diep

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



de g
gevolgen va
an frezen bijj verschillen
nde weerso
omstandighe
eden

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

Snoeien
Succes
scriteria:







Knip
pt kruistakke
en, boven elkaar
e
concu
urrerende ta
akken en dubbele kopppen
weg
g zodat lichtt en lucht in de takkensstructuur ka
an doordring
gen
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
Zorg
gt voor een gladde won
nde

Zaaien
Succes
scriteria:








Drukkt de grond overal even hard aan
Nive
elleert totda
at alle putten
n en bulten weg zijn
Zaait eerst de boorden
b
Zaait een hoevveelheid van
n 2 à 3 kg p
per 100 m² gelijkmatig
g
uit
u over het totale
oppervlak
Harkkt het zaad in tot op ge
elijke diepte
e
Roltt het terrein zonder spo
oren na te la
aten
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Materie
eel onderho
ouden
Succes
scriteria:








Legtt de motor af
a alvorens onderhoud uit te voere
en
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
Con
ntroleert hett oliepeil
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

De kandidaat krijgt de opdracht om
m een maten
nplan en beplantingsplaan uit
te
e zetten op het
h terrein.
De karakterisstieken van de plannen
n:
Een ma
atenplan (sc
chaal 1/100
0) waarop correcte afsttanden verm
meld

staan. De niveaus staan niet volledig op het plan ve
ermeld. De kkandidaat moet minsten
ns twee nive
eaus meten
n en aanvulllen op het pplan.
Het ma
atenplan om
mvat een gra
asperk, grin
ndpad en be
eplanting. O
Op het

plan ko
omen enkel rechte vorm
men voor. Op
O het plan staan ongeeveer 5
meter boordstenen
b
n en een grrindpad van
n ongeveer 2 m².
Het bep
plantingspla
an geeft de botanische
e naam wee
er van een bboom,

twee ro
ozen, een heester en 2
25 vaste pla
anten (eventtueel bodem
mbedekkerss) die de ka
andidaat mo
oet planten. Aan de pla
anten is eenn
naamka
aartje vastg
gemaakt.



De freesopdrracht duurt maximaal 1
10 minuten.



Het te spitten
n terrein is maximaal
m
2 m².




De kerncomp
petentie ‘snoeien’ kan g
getest word
den a.d.h.v. tekeningenn met
ee
en aanvulle
end criterium
mgericht inte
erview.
Vo
oor de beoo
ordeling wordt er met e
een 3-punte
enschaal ge
ewerkt. De bbetekenis van de pu
untenschaal is de volge
ende:
1 = het gedra
ag wordt nie
et geobservveerd
o
het geobserveerd
de gedrag
2 = onzeker over
ag wordt geobserveerd
d
3 = het gedra





De duurtijd van de beoo
ordeling bed
draagt maximum 8 uur, voorbereiddingstijd
inbegrepen.
Err kunnen maximum 5 personen
p
te
egelijk worden geobserrveerd.
In
n het beoord
delingscentrrum is het vvolgende minstens aan
nwezig:

Per kan
ndidaat een
n duidelijk a fgebakend perceel gro
ond van 10 m
m².
Deze grond
g
moet bewerkbaa r zijn (reeds
s gefreesde
e grond).
Een pe
erceel grond
d dat gezam
menlijk kan gebruikt
g
worden door vver
schillen
nde kandida
aten bij het testen van de kerncom
mpetentie ‘ggrond
bewerkken’.
Alle benodigde pro
oducten, ma
aterieel en beschermin
ngsmiddelenn om

de opdracht uit te voeren zijn voorhande
en en door de
d kandidaaat vrij
uit te kiiezen.
Voldoe
ende gestab
biliseerd zan
nd voor het plaatsen va
an boordsteenen.

Een ha
akfrees (kerncompeten tie ‘grond bewerken’).
b

Een vie
ertaktfrees (kerncompe
(
etentie ‘materieel onderhouden’).
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Diesel, benzine, tw
weetakt waa
aruit de kan
ndidaat kan kiezen (kerrncompetentie
e ‘materieel onderhoud
den).
Van alle aanwezig
ge machiness een handleiding of te
echnische fi che en
de veiligheidsinstrructiekaart.

Om als comp
petent beschouwd te w
worden dient de kandidaat aan te ttonen

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.



Fu
underingsko
offer:

uit te g
graven proffiel voor (ha
alf)verhardinng.



Geotextiel:
alf-verhardin
ngen.
ha

doorla
atend materriaal dat wo
ordt gebruikkt als tussenlaag bij



Groeipunt:

een ve
erlengenis of
o saptrekke
er, een oogg.



W
Waterpasinsttrument:

waterp
pas of eenv
voudige lase
er.
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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 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 Marccel Peeraerr – Bomen b
beter beherren
De heer Alexxander Suth
herland – Co
ommonwea
alth War Gra
aves Comm
mission
De heer Fred
derik Van de
er Weehe – BFG
De heer Paul Vanslambrouck – Tuiinarchitectu
uur Buro 52
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 Bartt Labeeuw – ACV
De heer Steffan Leys – BFG
B
M
Mevrouw Blijde Vercamer – AVBS
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)
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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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