
Leerroutes van VMBO Profiel Groen naar Kwalificatiedossiers MBO Voedsel, natuur en leefomgeving 1/2

Keuzevak: K/GR/ 6. GROEI VOORBEREIDEN
Niveau: KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB)

Kwalificatiedossier: AGRO PRODUCTIE, HANDEL EN TECHNOLOGIE
Kwalificatie: P5 VAKBEKWAAM MEDEWERKER TEELT
Crebonummer: 25536

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/6.1 Het teeltmedium gereed maken voor een teelt en 
onderhouden.

DEELTAKEN
1. De meest voorkomende grondsoorten en substraten herkennen, 

gereed maken en onderhouden
2. De eigenschappen van grondsoorten en substraten gebruiken bij 

de teelt
3. De meest relevante grondbewerkingen herkennen en benoemen 

bij een teelt
4. De rol van grondbewerkingsmachines benoemen bij de toepassing 

voor en tijdens de teelt 
5. Een teeltwisseling plannen en organiseren

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
• Basiskennis van bodem/teeltmedium en bodemvruchtbaarheid

INZICHT
• Inzicht in de factoren die het product beïnvloeden (o.a. groei

condities/groeiomstandigheden, voeding, omgevingsfactoren, 
opslagcondities)

KERNTAAK
P5-K1 Telen product/gewas.

KENNIS
• Kennis van de teelt (o.a. teeltproces, teelthandelingen, teeltop

brengst) 

INZICHT
• Inzicht in techniek, werking en gebruik van veel voorkomende 

apparatuur

VAARDIGHEDEN
• Kan een activiteitplanning maken
• Kan de kwaliteit beoordelen

TAAK
K/GR/6.2 Met plantmateriaal omgaan.

DEELTAKEN
1. De meest gangbare gewassen herkennen en benoemen
2. De eigenschappen van planten opzoeken, herkennen en toe

passen
3. Plantaardig uitgangsmateriaal benoemen en gebruiken
4. Vermeerderingsmethoden voor plantaardig uitgangsmateriaal  

toepassen

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
• Kennis van het product (o.a. kenmerken, kwetsbaarheid,  

kwaliteitsklassen)
• Kennis van erfelijkheid

KERNTAAK
P5-K1 Telen product/gewas.

KENNIS
• Kennis van de teelt (o.a. teeltproces, teelthandelingen, teelt

opbrengst) 

INZICHT
• Inzicht in (ver)storingen/afwijkingen aan o.a. teelt, gewas,  

product, productieproces

M
BO

VM
BO



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

Keuzevak: K/GR/ 6. GROEI VOORBEREIDEN
Niveau: KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB)

Kwalificatiedossier: AGRO PRODUCTIE, HANDEL EN TECHNOLOGIE
Kwalificatie: P5 VAKBEKWAAM MEDEWERKER TEELT
Crebonummer: 25536

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/GR/6.3 Plantmateriaal zaaien, planten en poten.

DEELTAKEN
1. De zaai, plant, pootafstand van gewassen opzoeken en toe

passen
2. Verschillende plantverbanden benoemen en toepassen
3. Gebruik maken van hulpmiddelen bij het zaaien, planten en 

poten
4. Plantmateriaal zaaien, planten en poten

KERNTAAK
B1-K1 Zorgdragen voor het agrobusinessproduct.

KENNIS
• Kennis van het product (o.a. kenmerken, kwetsbaarheid, kwali

teitsklassen)
• Kennis van de gebruikte apparatuur/machines/installaties  

(o.a. gebruik, technische principes, (ver)storingen)
• Basiskennis van bodem/teeltmedium en bodemvruchtbaarheid

VAARDIGHEDEN
• Kan ergonomisch werken
• Kan veilig werken

KERNTAAK
P5-K1 Telen product/gewas.

KENNIS
•  Kennis van de teelt (o.a. teeltproces, teelthandelingen, teeltop

brengst) 

INZICHT
•  Inzicht in techniek, werking en gebruik van veelvoorkomende 

apparatuur

VAARDIGHEDEN
• Kan ergonomisch werken
• Kan veilig werken 
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