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Keuzevak: K/GR/ 13. NATUURLIJK GROEN
Niveau: GEMENGDE LEERWEG (GL)

Kwalificatiedossier: GROENE RUIMTE
Kwalificatie: P7 OPZICHTER/UITVOERDER NATUUR, WATER EN RECREATIE 
Crebonummer: 25454

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/13.1 in de bedrijfsvoering argumenten noemen voor agra-
risch natuurbeheer.

DEELTAKEN
1. Neventaken in de groene sector herkennen en benoemen.
2. Motieven, voor- en nadelen benoemen voor de uitoefening van 

neventaken in de groene sector.

KERNTAAK
B1-K1: Uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van aanleg/
inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water.

KENNIS
•  Kennis van het werkveld groene ruimte en de verschillende  

branches.

KERNTAAK
P7-K1 Organiseren van het werk in de groene ruimte.

KENNIS
• Brede kennis van organisatievormen en hoe ze werken.

TAAK
K/GR/13.2 in de bedrijfsvoering aanpassingen benoemen en 
toepassen ter bescherming van de wilde flora en fauna.

DEELTAKEN
1. Maatregelen benoemen en toepassen gericht op het beschermen 

van wilde fauna in het agrarisch landschap.
2. Maatregelen benoemen en toepassen gericht op de bescherming 

van wilde flora in een agrarisch landschap.

KERNTAAK
B1-K1: Uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van aanleg/
inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water.

KENNIS
•  Kennis van ecologie/natuurlijke processen.
•  Kennis van voorkomende flora en fauna en de bijbehorende ken-

merken (zie branchevereisten voor plantenkenniskaart).

VAARDIGHEDEN
•  Kan ziekten en plagen constateren.

KERNTAAK
P7-K1 Organiseren van het werk in de groene ruimte.

KENNIS
•  Kennis van inlandse flora en fauna.
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TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/13.3 in de bedrijfsvoering aanpassingen benoemen en 
toepassen ter bevordering van de diversiteit aan soorten wilde 
flora en fauna (biodiversiteit).

DEELTAKEN
1. In het bedrijfsplan ruimte opnemen voor de ontwikkeling van 

wilde flora en fauna deze benoemen en toepassen.
2. Landschapselementen benoemen en toepassen ter bevordering 

van biodiversiteit.

KERNTAAK
B1-K1: Uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van aanleg/
inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water.

KENNIS
• Kennis van ecologie/natuurlijke processen.
• Kennis van verschillende landschappen en de bijbehorende ken-

merken.
• Kennis van voorkomende flora en fauna en de bijbehorende ken-

merken (zie branchevereisten voor plantenkenniskaart).

KERNTAAK
P7-K1 Organiseren van het werk in de groene ruimte.

KENNIS
• Kennis van de toepassingsmogelijkheden van planten.
• Kennis van inlandse flora en fauna.

TAAK
K/GR/13.4 in de bedrijfsvoering kleine voorzieningen voor die-
ren treffen ter bevordering van het aantal wilde soorten.

DEELTAKEN
1. Gangbare nestkasten benoemen en toepassen in het agrarisch 

landschap.
2. Gangbare voorzieningen voor insecten benoemen en toepassen.
3. Gangbare voorzieningen voor zoogdieren benoemen en toepas-

sen.

M
BO

VM
BO



Leerroutes van VMBO Profiel Groen naar Kwalificatiedossiers MBO Voedsel, natuur en leefomgeving 2/3

Keuzevak: K/GR/ 13. NATUURLIJK GROEN
Niveau: GEMENGDE LEERWEG (GL)

Kwalificatiedossier: GROENE RUIMTE
Kwalificatie: P7 OPZICHTER/UITVOERDER NATUUR, WATER EN RECREATIE 
Crebonummer: 25454

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/13.5 In de bedrijfsvoering aanpassingen aan gebouwen 
benoemen en toepassen, ter bescherming en bevordering van 
het aantal erfvogels.

DEELTAKEN
1. Algemene erfvogels in het agrarisch landschap benoemen en 

daarbij gebruik maken van een vogelgids.
2. Aanpassing aan gebouwen ter bescherming en bevordering van 

het aantal soorten erfvogels benoemen en toepassen.
3. Schade veroorzaakt door erfvogels herkennen en door aanpassin-

gen in de bedrijfsvoering voorkomen.
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