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Keuzevak: K/GR/ XX. ACTIEF IN DE NATUUR
Niveau: KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB)

Kwalificatiedossier: GROENE RUIMTE
Kwalificatie: P6 VAKBEKWAAM MEDEWERKER NATUUR, WATER EN RECREATIE
Crebonummer: 25457

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK 
K/Groen/xx.1 Recreatieve activiteiten in de natuur actief  
organiseren en begeleiden.

DEELTAKEN
1. Een overzicht maken van mogelijke recreatieve activiteiten in de 

natuur, gecategoriseerd per doelgroep.
2. Sportieve en recreatieve groepsactiviteiten voorbereiden.
3. Sportieve en recreatieve groepsactiviteiten in de natuur op vei-

lige wijze begeleiden.
4. Instructies geven en deelnemers activeren en motiveren.
5. Activiteiten uitvoeren en begeleiden, rekening houdend met de 

belangen van andere gebruikers van de natuurlijke omgeving.

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

KENNIS
• Kennis van omgangsvormen.
• Kennis van principes van communicatie.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving.

VAARDIGHEDEN
• Kan samenwerken met collega’s.
• Kan zich op professionele wijze presenteren.

KERNTAAK
P6-K1 Uitvoeren en begeleiden van beheerwerk van bos, natuur, 
landschap, water en recreatieterreinen.

VAARDIGHEDEN
• Kan feedback geven.

KERNTAAK
P6-K2 Zorg dragen voor publiek en/of gasten.

KENNIS
• Basale kennis van conflicthantering.
• Kennis van een calamiteitenplan.
• Kennis van groepsgedrag.

VAARDIGHEDEN
• Kan attributen/materialen voor activiteiten inzetten.
• Kan compromissen sluiten.
• Kan eerste hulpverlenen bij calamiteiten.
• Kan gesprekstechnieken toepassen.
• Kan kennis over verschillende doelgroepen/culturen toepassen in 

de omgang met gasten/publiek.
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Keuzevak: K/GR/ XX. ACTIEF IN DE NATUUR
Niveau: KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB)

Kwalificatiedossier: GROENE RUIMTE
Kwalificatie: P6 VAKBEKWAAM MEDEWERKER NATUUR, WATER EN RECREATIE
Crebonummer: 25457

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/Groen/xx.2 Recreanten informeren over het natuurlijke werk-
terrein, haar uitdagingen en gevaren, en maatregelen noemen 
om (persoonlijke of materiële) schade door natuurkrachten te 
beperken.

DEELTAKEN
1. Ter voorbereiding op een recreatieve activiteit, deelnemers infor-

meren over de gevolgen van wisselende meteorologische omstan-
digheden.

2. Natuurkrachten onderscheiden en gebruiksmogelijkheden en 
gevaren daarvan benoemen.

3. Tijdens begeleiding van een recreatieve activiteit, kennis over 
aldaar aanwezige planten, dieren en bodem overdragen op de 
deelnemers.

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

KENNIS
• 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
P6-K1 Uitvoeren en begeleiden van beheerwerk van bos, natuur, 
landschap, water en recreatieterreinen.

KENNIS
• Kennis van inlandse flora en fauna.

VAARDIGHEDEN
• Kan feedback geven.

KERNTAAK
P6-K2 Zorg dragen voor publiek en/of gasten.

KENNIS
• Basale kennis van conflicthantering.
• Kennis van een calamiteitenplan.
• Kennis van groepsgedrag.

VAARDIGHEDEN
• Kan compromissen sluiten.
• Kan eerste hulpverlenen bij calamiteiten.
• Kan gesprekstechnieken toepassen.
• Kan kennis over verschillende doelgroepen/culturen toepassen in 

de omgang met gasten/publiek.
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Keuzevak: K/GR/ XX. ACTIEF IN DE NATUUR
Niveau: KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB)

Kwalificatiedossier: GROENE RUIMTE
Kwalificatie: P6 VAKBEKWAAM MEDEWERKER NATUUR, WATER EN RECREATIE
Crebonummer: 25457

TAKEN EN DEELTAKEN BASISDEEL PROFIELDEEL

TAAK
K/Groen/xx.3 In samenhang met andere gebruikers en beroeps-
beoefenaren in de natuurlijke omgeving, de natuur optimaal en 
duurzaam gebruiken.

DEELTAKEN
1. Wilde planten herkennen die te gebruiken zijn voor voedselberei-

ding of een genezende werking hebben.
2. Natuurlijk materiaal inzetten voor het maken van (gebruiks)voor-

werpen en onderkomen.
3. Navigeren in de natuur, gebruikmakend van zowel natuurlijke als 

technische hulpmiddelen.
4. In het natuurlijk werkterrein onderhoudstaken verrichten ten 

behoeve van de recreatieve activiteiten.

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 relevante wet- en regelgeving.
• Kennis van voorkomende flora en fauna en de bijbehorende ken-

merken (zie branchevereisten voor plantenkenniskaart).

VAARDIGHEDEN
• Kan persoonlijke beschermingsmiddelen hanteren.
• Kan samenwerken met collega’s.
• Kan tekeningen lezen.
• Kan verschillende werkmethoden en technieken toepassen.

KERNTAAK
• P6-K1 Uitvoeren en begeleiden van beheerwerk van bos, natuur, 

landschap, water en recreatieterreinen.

KENNIS
• Kennis van inlandse flora en fauna.
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