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Keuzevak: K/GR/ 3. WERK IN TUIN EN LANDSCHAP
Niveau: GEMENGDE LEERWEG (GL)

Kwalificatiedossier: GROENE RUIMTE
Kwalificatie: P7 OPZICHTER/UITVOERDER HOVENIER
Crebonummer: 25454

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/3.1 Een onderhoudsplan voor een tuin of deel van een 
landschap opstellen.

DEELTAKEN
1. Op correcte wijze met klanten omgaan.
2. De wensen en eisen van een opdrachtgever inventariseren en 

interpreteren.
3. Op basis van de wensen en de eisen van de opdrachtgever een 

onderhoudsplan voor een tuin of een deel van een landschap 
opstellen, rekening houdend met het seizoen.

4. Een offerte voor het onderhoud opstellen.

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

KENNIS
• Kennis van materialen en hun kenmerken.
• Kennis van omgangsvormen.
• Kennis van principes van communicatie.
• Kennis van voorkomende flora en fauna en de bijbehorende ken-

merken (zie branchevereisten voor plantenkenniskaart).

VAARDIGHEDEN
• Kan zich op professionele wijze presenteren.

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

KENNIS
• Kennis van rendementsbepalende factoren.
• Specialistische kennis van contracten.
• Kennis van de eigenschappen van waterplanten.
• Kennis van maatregelen om de gewenste groei- en bloeiwijze te 

waarborgen.

VAARDIGHEDEN
• Kan een bestek/tekening/beheerplan lezen en vertalen in werk-

zaamheden.
• Kan levend materiaal in alle seizoenen herkennen.
• Kan een eenvoudige calculatie maken.

TAAK
K/GR/3.2 Plaatsen van en technisch onderhoud uitvoeren aan 
recreatieve voorzieningen.

DEELTAKEN
1. Recreatieve voorzieningen plaatsen.
2. Recreatieve voorzieningen inspecteren en een onderhoudsplan 

opstellen.
3. Technisch onderhoud en herstelwerkzaamheden uitvoeren.
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Keuzevak: K/GR/ 3. WERK IN TUIN EN LANDSCHAP
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Kwalificatiedossier: GROENE RUIMTE
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TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/3.3 Plantrubrieken herkennen en benoemen.

DEELTAAK
2. Gangbare planten herkennen en benoemen met de Nederlandse 

en de wetenschappelijke naam.

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

KENNIS
• 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 eigenschappen van waterplanten.
• Kennis van de toepassingsmogelijkheden van planten.

VAARDIGHEDEN
• Kan levend materiaal in alle seizoenen herkennen.

TAAK
K/GR/3.4 Seizoensgebonden onderhoud verrichten in tuin of 
landschap.

DEELTAKEN
1. Gangbare tuinmachines gebruiksklaar maken voor onderhoud aan 

tuin of landschap.
2. Gereedschappen en gangbare tuinmachines gebruiken en onder-

houden.
3. Advies geven over seizoensgebonden onderhoud in tuin of land-

schap.
4. Op basis van instructies seizoensgebonden onderhoud verrichten 

in tuin of landschap.
5. Seizoensgebonden onderhoud verrichten in tuin of landschap.
6. Op basis van instructies voorbereidende werkzaamheden verrich-

ten bij het aanleggen van een gazon.
7. Afval verwijderen en scheiden.

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

KENNIS
• Kennis van de regelgeving omtrent scheiden van restmateriaal.
• Kennis van materialen en hun kenmerken.
• Kennis van omgangsvormen.
• Kennis van principes van communicatie.
• Kennis van voorkomende flora en fauna en de bijbehorende ken-

merken (zie branchevereisten voor plantenkenniskaart).

VAARDIGHEDEN
• Kan arbo-richtlijnen toepassen.
• Kan de meest voorkomende machines bedienen.
• Kan persoonlijke beschermingsmiddelen hanteren.
• Kan samenwerken met collega’s.
• Kan verschillende werkmethoden en technieken toepassen.
• Kan zich op professionele wijze presenteren.

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

 KENNIS
• Kennis van de eigenschappen van waterplanten.
• Kennis van maatregelen om de gewenste groei- en bloeiwijze te 

waarborgen.

VAARDIGHEDEN
• Kan complexe informatie helder overdragen op anderen.
• Kan levend materiaal in alle seizoenen herkennen.
• Kan eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren (gazon, 

dode materialen, vijvers/waterpartijen).
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