
Ontwikkelscan taakbeoordeling

In dit document staat het resultaat van een of enkele taakbeoordeling(en) die gemaakt zijn met de ontwikkelscan.
Op dit eerste blad staan de beoordeelde taken, op de volgende pagina’s wordt de beoordeling van de
onderliggende gedragskenmerken weergegeven. 

Kolomdefinities

Rechts van de omschrijving van taken en gedragskenmerken staan een of meer kolommen met score’s. Deze
kolommen zijn genummerd. Hieronder wordt de betekenis van deze kolomnummers gegeven: 

1 Naam beoordeelde:  Test Medewerker
Naam beoordelaar:  Jeroen Verweij
Datum beoordeling:  06-02-2013 

Taak 1  

Voorbereiden van de teelt (teeltmedewerker) x  

Verzorgen van de teelt (teeltmedewerker) v  

Uitvoeren van de gewasbescherming (teeltmedewerker) v  

Product oogsten en verwerken (teeltmedewerker) x  

Voorschriften naleven (alle functies) x  



Gedragskenmerken

1 Naam beoordeelde:  Test Medewerker
Naam beoordelaar:  Jeroen Verweij
Datum beoordeling:  06-02-2013 

Voorbereiden van de teelt (teeltmedewerker)  

Gedragskenmerk 1  

Brengt substraat en teeltruimte en/of bodem in gereedheid en verrijkt de bodem op basis van vaktechnisch inzicht. v  

Werkt zorgvuldig en houdt rekening met de kwetsbaarheid van het materiaal. x  

Beoordeelt op basis van vakdeskundigheid het uitgangsmateriaal. v  

Verricht vlot en op vakkundige wijze de voorkomende teelthandelingen (zoals zaaien, poten, planten). v  

Gebruikt de juiste apparatuur, materialen en middelen op de juiste wijze bij het voorbereiden van de teelt. v  

Geeft medewerkers instructie en aanwijzingen over de uit te voeren werkzaamheden en houdt in de gaten of de medewerkers
functioneren volgens gemaakte afspraken, procedures en richtlijnen. v  

Registreert volledig en accuraat alle gegevens t.b.v. de verrichte werkzaamheden. x  

 

Verzorgen van de teelt (teeltmedewerker)  

Gedragskenmerk 1  

Registreert volledig en accuraat alle gegevens t.b.v. de verrichte werkzaamheden. v  

Beoordeelt het groeiproces op juiste wijze en signaleert afwijkingen tijdig. v  

Voert in opdracht/overleg en op de juiste en efficiënte wijze de handelingen ten behoeve van de gewasverzorging uit. v  

Gebruikt de juiste apparatuur, materialen en middelen op de juiste wijze bij het begeleiden van de groei en het onderhouden
van het gewas. v  

Meldt tijdig geconstateerde afwijkingen, zieke planten, plagen en onkruid aan de leidinggevende en vraagt tijdig hulp bij
onduidelijkheden v  

 

Uitvoeren van de gewasbescherming (teeltmedewerker)  

Gedragskenmerk 1  

Registreert volledig en accuraat alle gegevens t.b.v. de verrichte werkzaamheden. v  

Gebruikt gewasbeschermingsapparatuur en chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen op een effectieve en
efficiënte wijze en gaat er op zorgvuldige en veilige wijze mee om. v  



Volgt instructies en aanwijzingen van de leidinggevende op, werkt volgens voorgeschreven procedures en past de
veiligheidsvoorschriften toe. v  

Berekent de voor een bespuiting benodigde hoeveelheid middel, maakt de spuitvloeistof klaar en de spuitapparatuur
gebruiksklaar. v  

Voert de gewasbescherming uit in het gewas en maakt de apparatuur en de verpakking schoon, waarbij er maatregelen ter
voorkoming van risico's voor veiligheid en gezondheid worden toegepast. v  

 

Product oogsten en verwerken (teeltmedewerker)  

Gedragskenmerk 1  

Bewaakt de kwaliteit en productiviteit aan de hand van de gestelde normen en is kritisch op de eigen werkuitvoering. x  

Werkt zorgvuldig en houdt rekening met de kwetsbaarheid van het materiaal. v  

Oogst in opdracht/overleg en op vakkundige wijze oogstrijp gewas. v  

Verwerkt/sorteert/verpakt/transporteert (intern) het geoogste product op efficiënte en vakkundige wijze. x  

Gebruikt de juiste apparatuur, materialen en middelen op de juiste wijze bij het oogsten en intern transporteren. x  

Controleert de producten op een systematische en zorgvuldige wijze. v  

Signaleert afwijkingen tijdig en meldt deze aan de leidinggevende. x  

 

Voorschriften naleven (alle functies)  

Gedragskenmerk 1  

Volgt (bedrijfs) instructies en voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid op en werkt volgens het
kwaliteitssysteem / hygiëneprotocol. x  

Volgt aanwijzingen van zijn leidinggevende op. v  

 


