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TOELICHTING
Startpagina’s vervangen ECC
Zoals bekend is de Educatieve Contentcatalogus (ECC) van het Ontwikkelcentrum
vanaf 1 augustus 2018 niet meer beschikbaar voor het onderwijs. Vanaf schooljaar
2017 - 2018 biedt het Ontwikkelcentrum Startpagina’s per vakgebied aan. De
inhoud van een Startpagina bestaat deels uit leermiddelen die ook via de ECC
beschikbaar waren en deels uit splinternieuwe modulen en media.
Bekend is dat scholen en docenten soms zelf leerarrangementen hebben gemaakt
van waaruit wordt gelinkt naar onderdelen uit de ECC. Met het verdwijnen van de
ECC werken die links vanaf 1 augustus 2018 niet meer. Om u, waar dit mogelijk
is, te helpen bij het omzetten van links naar de ECC naar leermiddelen op een
Startpagina is deze handleiding ontwikkeld.

Omzetten links van ECC naar Startpagina
Diverse leermiddelen en -eenheden in de ECC blijven beschikbaar, maar nu
als onderdeel van een Startpagina. Als dit leerstof betreft waarnaar u in een of
meerdere arrangementen verwijst, dan is het mogelijk om dit zo te houden.
Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat de links die nu naar url’s in de ECC
verwijzen, worden omgezet naar hetzelfde leermiddel of dezelfde leereenheid op
een Startpagina.
Dit is nodig, omdat deze leermiddelen als onderdeel van een Startpagina andere
url’s hebben gekregen. U kunt dan tevens bepalen of u vanuit uw arrangementen
wilt linken naar nieuwe leermiddelen die ook op die Startpagina staan. Een mooie
gelegenheid dus om uw lesmateriaal te actualiseren.
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Per Startpagina een handleiding voor omzetten links
Voor schooljaar 2018 – 2019 zijn er negen Startpagina’s beschikbaar voor groen
mbo. In plaats van drie Startpagina’s per sector biedt het Ontwikkelcentrum op
verzoek van gebruikers vanaf 1 maart 2018 één Startpagina per sector aan. Zo
kunt u als docent bepalen welke leermiddelen u voor welk niveau wilt aanbieden.
Voor elke Startpagina is een eigen handleiding voor het aanpassen van links
beschikbaar. Het gaat om de volgende Startpagina’s:
•
Startpagina Dierverzorging, editie 2018 -2019
•
Startpagina Groene ruimte, editie 2018 – 2019
•
Startpagina Bloem, Groen en Styling, editie 2018 - 2019
•
Startpagina Plant, editie 2018 – 2019
•
Startpagina Groen, Grond, Infra, editie 2018-2019
•
Startpagina Veehouderij, editie 2018 – 2019
•
Startpagina Paard, editie 2018 – 2019
•
Startpagina Voeding, editie 2018 - 2019
Mocht u nog geen toegang hebben tot de Startpagina van uw keuze, dan dient
u hiervoor eerst een licentie aan te schaffen. Informatie hierover en over de wijze
waarop u toegang kunt krijgen tot een Startpagina vindt u op
https://ontwikkelcentrum.nl/leermiddelen/mbo.
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Opzet van de handleiding
In het volgende deel van deze handleiding vindt u per thema een overzicht van
alle modulen en video’s die onderdeel uitmaken van de Startpagina. Kies een
thema en klik op de desbetreffende afbeelding. U ziet nu een overzicht met
modulen en video’s bij dit thema.
Door in het moduleoverzicht op de titel van een module te klikken, komt u in de
inhoudsopgave van die module terecht. Klik met de linkermuistoets op de titel
van de module of een paragraaf. U opent dan de module of paragraaf en kunt de
URL vanuit de adresbalk knippen en plakken. Let op: U dient te zijn ingelogd op
de Startpagina.
Voor sommige modulen geldt dat alleen naar de module als geheel kan worden
gelinkt en niet naar afzonderlijke paragrafen. Deze modulen zijn duidelijk met een
uitroepteken gemarkeerd.
Voor url’s naar video’s klikt u in het moduleoverzicht bij een bepaald thema op
‘Video’s’. U komt dan in het overzicht van alle video’s die horen bij het thema van
waaruit u zoekt.
Zoals eerder aangegeven, heeft u voor toegang tot een Startpagina een licentie
nodig.
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Module Bodemkunde en bemesting
Inleiding
Hoofdstuk 1 De bodem
1.1
Oriëntatie
1.2
Gesteenten, bodem en grond
1.3
Verwering
1.4
Bodemvormende factoren en processen
1.5
Horizonten
1.6
Samenstelling van de bodem
1.7
Bodemtypen
1.8
Bodemleven
1.9
Dode organische stof
1.10 Opdrachten
Hoofdstuk 2 Structuur van de bodem
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Oriëntatie
Bodemstructuur
Structuurvormen
Structuurbederf
Opdracht

Hoofdstuk 3 Lucht en water in de bodem
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Oriëntatie
Bodemlucht
Bodemwater
Functie van water in relatie tot warmteopslag
Bodemonderzoek
Opdrachten

Hoofdstuk 4 Groeivoorwaarden
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Oriëntatie
Groeifactoren
Kringlopen
Voedingsstoffen voor de plant
Processen in de plant
Verschillende meststoffen
Opdrachten

Hoofdstuk 5 Duurzaam bodembeheer
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Oriëntatie
Ecosysteemdiensten
Knelpunten
Oplossingen
Regelgeving
Opdrachten
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Hoofdstuk 6 Grondbewerking
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Oriëntatie
Verbetering bodemprofiel
Effecten van grondbewerking op de bodemstructuur
Effecten van grondbewerking op het bodemleven
Grondbewerkingswerktuigen
Opdrachten

Hoofdstuk 7 Waterbeheer
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Oriëntatie
Duurzaam waterbeheer
Drainage
Drainagesystemen
Aanleg drainage
Controle en onderhoud
Beregenen
Kwel
Opdrachten

Hoofdstuk 8 Organische bodemverbeteraars
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Oriëntatie
Compost
Veenproducten
Groenbemesters
Effecten op de bodem en het bodemleven
Opdrachten

Hoofdstuk 9 Anorganische meststoffen
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

Oriëntatie
Toepassing
Het macro-nutriënt stikstof
Het macro-nutriënt fosfaat
Het macro-nutriënt kalium
Het macro-nutriënt magnesium
Het macro-nutriënt zwavel
Het macro-nutriënt calcium (kalk)
Het micro-nutriënt natrium
Mengmeststoffen
Micro-nutriënten
Opdrachten

Hoofdstuk 10 Analyserapport
10.1
10.2
10.3
10.4

12

Oriëntatie
Bodemonderzoek
Bodemanalyse
Streefgetallen
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10.5
10.6

Bemestingsadvies
Opdrachten

Hoofdstuk 1 Bemestingsadviezen voor borders, gazons en
sportvelden
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Oriëntatie
Borders
Gazons
Sportvelden
Opdrachten

Begrippenlijst
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Bedrijfsvoeren gewasbescherming
Inleiding
HOOFDSTUK 1: Ziekten, plagen en onkruiden
Oriëntatie
1
2
3
4
5
6

Symptomen en oorzaken
Ongewervelde dieren
Micro-organismen
Quarantaine-organismen
A-biotische aantastingen
Onkruiden

HOOFDSTUK 2: Geïntegreerd telen 53
Oriëntatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Overheidsbeleid en geïntegreerde gewasbescherming
Preventieve maatregelen
Teeltmaatregelen
Waarnemen, bestrijdingsdrempels en waarschuwingssystemen
Biologische gewasbescherming
Mechanische bestrijding
Fysische bestrijding
Chemische bestrijding in een geïntegreerd systeem
Geïntegreerde gewasbescherming en ondersteuning

HOOFDSTUK 3: Chemische gewasbescherming
Oriëntatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
14

Samenstelling gewasbeschermingsmiddelen
Formulering en toepassing
Mengen en hulpstoffen toevoegen
Informatiebronnen
Natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen
Indeling gewasbeschermingsmiddelen
Herbiciden of onkruidbestrijdingsmiddelen
Insecticiden of insectenbestrijdingsmiddelen
Fungiciden of schimmelbestrijdingsmiddelen
Nematiciden of aaltjesbestrijdingsmiddelen
Weer en gewasbescherming
Gewasbeschermingsmiddelen en milieu
Toelating gewasbeschermingsmiddelen in Nederland
Milieumeetlat
Gewasbeschermingsmiddelen en resistentie
Kruisresistentie
Resistentieproblemen voorkomen
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HOOFDSTUK 4: Verdeling en apparatuur
Oriëntatie
1
2
3
4
5
6

Druppels en druppelvorming
Spuitdoppen algemeen
Spuitdoppen op de machine
Hoog volume spuitapparatuur
Laag en ultralaag volume spuitapparatuur
Behandeling zaden, knollen en bollen

HOOFDSTUK 5: Planmatige aanpak gewasbescherming
Oriëntatie
1
2
3
4

Ondersteuning bij de planmatige aanpak
Aspecten gewasbeschermingsplan
Gewasbeschermingsmonitor
Voedselveiligheid, certificering en registratie

HOOFDSTUK 6: Gewasbescherming en wetgeving
Oriëntatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Arbowet en arbocatalogus
Algemene principes veilig uitvoeren gewasbescherming
Andere verplichtingen
REACH en veiligheidsinformatiebladen
Veiligheid, gevarensymbolen en H- en P-zinnen
Acute en chronische giftigheid
Wanneer loop je risico?
Veiligheidsinstructie
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
Jongeren en leeftijdsbepalingen
Wet en etiket
Opslag gewasbeschermingsmiddelen
Activiteitenbesluit
Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Administratie gewasbeschermingsmiddelen
Overige regelgeving
Omgaan met restanten en apparatuur reinigen en stallen

Begrippenlijst
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Uitvoeren gewasbescherming
Inleiding

Inleiding

Hoofdstuk 1: Onkruiden, ziekten en plagen
Oriëntatie
1.1
Waarnemen in een gewas
1.2
Onkruiden: waarom bestrijden?
1.3
Indeling van onkruiden
1.4
Onkruiden: verspreiding en voorkómen
1.5
Indeling aantastingen door dieren
1.6
Indeling aantasting door overige organismen
1.7
Fysiologische afwijkingen
Hoofdstuk 2: Bestrijdingsmethoden
Oriëntatie
2.1
Mechanische bestrijding
2.2
Thermische of fysische bestrijding
2.3
Chemische bestrijding
2.4
Biologische bestrijding
2.5
Geïntegreerde bestrijding
Hoofdstuk 3: Informatiebronnen
Oriëntatie
3.1
Het etiket van een middel
3.2
De websites van het CTGB en Fytostat
3.3
Milieumeetlat, beeldenbank en overige naslagwerken
Hoofdstuk 4: Berekenen middel en spuitvloeistof
Oriëntatie
4.1
De berekeningen
4.2
Berekenen verhouding middel en water
Hoofdstuk 5: Druppels en doppen
Oriëntatie
5.1
Druppelvorming
5.2
Doppentabel
Hoofdstuk 6: Gewasbeschermingsapparatuur
Oriëntatie
6.1
De rugspuit
6.2
Het gebruik van de rugspuit
6.3
De veldspuit
6.4
Type veldspuiten
6.5
De dwarsstroomspuit
6.6
Selectieve gewasbeschermingsapparatuur
6.7
De spuitmast
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6.8
De spuitrobot
6.9
Veel gebruikte apparatuur in de glastuinbouw
6.10 Rijroute bepalen voor de spuitmachine
6.11 Reinigen en stalling van de spuitapparatuur
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 7: Gewasbeschermingsmiddelen
Oriëntatie
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling
Onkruidbestrijdingsmiddelen of herbiciden
Insectenbestrijdingsmiddelen
Schimmelbestrijdingsmiddelen
Weer en gewasbescherming in de open teelt

Hoofdstuk 8: Arbo en veiligheid
Oriëntatie
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Gezondheidsrisico’s
Persoonlijke bescherming
Persoonlijke bescherming door filters
Beschermende kleding
EHBO bij vergiftiging
Jeugdigen en werken met gewasbeschermingsmiddelen
Arbowet en risico-inventarisatie
Beheren van persoonlijke beschermingsmiddelen

Hoofdstuk 9: Milieu
Oriëntatie
9.1
9.2
9.3

Gewasbeschermingsmiddelen in het milieu
Restanten gewasbeschermingsmiddelen en lege verpakkingen
Het activiteitenbesluit

Hoofdstuk 10: Beheren en registreren
Oriëntatie
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

Middelen beheren op het bedrijf
Middelen opslaan
Gewasbeschermingsmiddelen registreren
Gewasbeschermingsmonitor
Activiteitenbesluit
Toelating middelen
Controlerende instanties
Bewijs van vakbekwaamheid
Spuitkeuring SKL

Begrippenlijst
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Werken met banden in relatie tot de bodem
Oriëntatie
Oriënteren op werken met banden in relatie tot de bodem
Werkwijzer
Banden op de juiste spanning brengen
Werken met een bandendrukwisselsysteem
Trekkerwielen wisselen
Uitlijnen van de wielbesturing van een mesttank
Uitlijnen van de wielbesturing van een kipwagen
Informatie
Opbouw van banden en wielen
Aanduidingen op banden
Soorten banden
Bandenspanning bepalen
Banden op spanning brengen
Bodemverdichting
Voorkomen van bodemverdichting
Gebruik van rijpaden in gewassen
Toets
Interactieve toets bij ‘Werken met banden in relatie tot de bodem’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Werken met banden in relatie tot de bodem’
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Zaaien van suikerbieten
Oriëntatie
Oriënteren op het zaaien van suikerbieten
Werkwijzer
Onderhoud van de zaaimachine
Afstellen van de markeur
Instellen van de zaaidiepte en de afstand in de rij
Informatie
Raskeuze
Bietenzaad
Grondbewerking bij bietenzaai
Plantaantallen, afstand in de rij en zaaidiepte
Opkomst en herinzaai
Het zaai-element
De werking van een zaai-element
Onderhoud uitvoeren aan de zaaimachine
Perceel zaaien bij bietenzaai
Toets
Interactieve toets bij ‘Zaaien van suikerbieten’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Zaaien van suikerbieten’
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Zaaien van maïs
Oriëntatie
Oriënteren op zaaien van maïs
Werkwijzer
Instellen van de pneumatische precisiezaaimachine
Controle van de zaaimachine
Het zaaien van maïs
Informatie
Grondbewerking
Raseigenschappen
Kiemkracht
Zaadbehandeling
Zaaitijdstip
Zaaidiepte
Zaaiafstand
Rijenbemesting
Werking van een pneumatisch zaai-element
Toets
Interactieve toets bij ‘Zaaien van mais’
Bronnen & links
Bronnen en links bij ‘Zaaien van mais’
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Kerende grondbewerking: ploegen en spitten
Oriëntatie
Oriënteren op kerende grondbewerking: ploegen en spitten
Werkwijzer
Aanbouwen van een ploeg
Afstellen van een ploeg
Ploegen van een perceel
Spitten met een spitmachine
Hulpmiddelen
Aandachtspunten bij het ploegen
Informatie
Soorten ploegen
Manieren van aanbouwen van ploegen
Bewerkingen met ploegen
Onderdelen van de ploeg
Aanbouwen van de ploeg
Rijden met de ploeg op de weg
Afstellen van de ploeg
Afstellen van schijfkouters en voorscharen
Ploegen van een perceel
Ploegen met vorenpakker
Reiniging en onderhoud van de ploeg
Spitmachines
Toets
Interactieve toets bij ‘Kerende grondbewerking: ploegen en spitten’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Kerende grondbewerking: ploegen en spitten’
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Planten van bloembollen
Oriëntatie
Oriënteren op planten van bloembollen
Werkwijzer
Instellen van de regelplanter
Planten met de regelplanter
Planten met de overschietmachine
Planten met de dubbelnetplantmachine
Informatie
Hoeveelheid plantgoed bepalen
Grondbewerking bij bloembollenteelt
Plantmethoden voor bloembollen
Regelplanter
De regelplanter in beeld
Overschietmachine
De overschietmachine in beeld
Nettenplantmachine
De dubbelnetplantmachine in beeld
Perceel uitzetten en indelen
Strodekken
Toets
Interactieve toets bij ‘Planten van bloembollen’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Planten van bloembollen’
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Planten van leliebollen
Oriëntatie
Oriënteren op planten van leliebollen
Werkwijzer
Voorbereiden van het planten van lelies in de kas
Leliebollen planten in de kas
Informatie
Bollen
Bouw van de lelieplant
Kwaliteit van de lelietak
Teeltduur en planning bij lelies
Uitgangsmateriaal voor de lelieteelt
Sortiment van de lelie
Bewaring van leliebollen
Grond en bemesting bij lelieteelt
Lelies planten in de kas
Lelies planten in kisten
Toets
Interactieve toets bij ‘planten van leliebollen’
Bronnen & links
Bronnen en links bij ‘planten van leliebollen’

GROEN, GROND. INFRA 2018 - 2019

23

Beoordelen van profiel en perceel
Oriëntatie
Oriënteren op beoordelen van profiel en perceel
Werkwijzer
Bodem beoordelen aan de hand van een profielkuil
Beoordelen van een bodemkluit
Beoordelen profiel aan de hand van een grondboring
Hulpmiddelen
Hulpmiddel bij het beoordelen van profiel en perceel
Informatie
Verslagformulier grondonderzoek
Lezen van een analyseformulier
Beoordelen van het profiel
Een profielkuil maken
Herkennen van leem, zand en klei
Samenstelling van grond
Minerale delen en grondsoorten
Organische stof
Water in de bodem
Bewortelingsdiepte en wateropname
Verdichting
Landbouwkundige eigenschappen van grondsoorten
Toets
Interactieve toets bij ‘Beoordelen van profiel en perceel’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘beoordelen profiel en perceel’
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Strooien van kunstmest
Oriëntatie
Oriënteren op strooien van kunstmest
Werkwijzer
Aanbouwen en afstellen van een kunstmeststrooier
Uitvoeren van een afdraaiproef voor een kunstmeststrooier
Perceel strooien met een kunstmeststrooier
Informatie
Kunstmest verdelen
Bemesten met meststoffen
Werktuigen voor de bemesting
Aanbouwen van de kunstmeststrooier
Instellen van de kunstmeststrooier
Controleren van de instellingen van de kunstmeststrooier
Perceel uitzetten voor strooien met de kunstmeststrooier
Onderhoud van de kunstmeststrooier
Keuring van de kunstmeststrooier
Toets
Toets bij de leereenheid ‘Strooien van kunstmest’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Strooien van kunstmest’
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Uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden
Oriëntatie
Oriënteren op uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden
Werkwijzer
Opzoeken van kabels en leidingen
Maken van een grondbaan en leggen van rijplaten met een shovel
Laden met een shovel
Profileren van een puinbaan met een shovel
Werken met een mobiele graafmachine
Opzetten van een gronddepot met een HGM op rupsen
Laden van kipwagens met een HGM op rupsen
Informatie
Veilig werken met een hydraulische graafmachine
Uitrustingsstukken van een hydraulische graafmachine
Bedienen van een shovel
Uitrustingsstukken van een shovel
Veilig verplaatsen van grondverzetmachines
Hijsen met grondverzetmachines
Onderhouden van grondverzetmachines
Stappen bij het uitvoeren van een klus
Kabels en leidingen
Communicatie en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van een klus
Toets
Interactieve toets bij ‘Uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden’
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Voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen in
grasvelden
Oriëntatie
Oriënteren op voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen in
grasvelden
Werkwijzer
Breedbladige onkruiden bestrijden
Hulpmiddelen
Onderhoudsadviezen om aantastingen te voorkomen
Onkruiden in grasvelden
Ziektes en plagen in grasvelden
Informatie
Onkruidbestrijding en preventief onderhoud
Het gevaar van onkruidbestrijdingsmiddelen
Chemische onkruidbestrijding in de praktijk
Het bestrijden van mollen
Schimmelziektes in het gras
Schade door insecten
Toets
Interactieve toets bij ‘Voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen in
grasvelden’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen in
grasvelden’
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Module grond bewerken
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De bodem voor het grasland, Theorie
Hoofdstuk 1: Bodemkunde
Ontstaan van de bodem
Bodemkundige begrippen
De verschillende grondsoorten
Hoofdstuk 2: Bemesting
Samenstelling meststoffen
Bemesting en grasgroei
Bemesting en veegezondheid
Analyserapport bemestingsonderzoek
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Werken met grasland
Gras
Bouw en leefwijze van planten
Indeling van de grassen
Mengselkeuze
Kwaliteit van de graszode
Verbetering van grasland
Onkruiden
Onkruidbestrijding
Ongedierte en ongediertebestrijding
Graslandverbeterplannen
Beweidingssystemen
Weidegebruiksmogelijkheden
Jongvee en droogstaand melkvee weiden
Mest
Mestwetgeving
Bemestingsplan
Graslandplanning
Het weidegebruiksplan
Conservering van
Conserveren van gras
Conservering van Het inkuilproces
Conservering van Het inkuilen
Conservering van De lengte van de veldperiode
Water
Neerslag
Oppervlaktewater
Grondwater
Relatie waterkwaliteit en waterkwantiteit in de landbouw
Beregenen en regelgeving omtrent beregenen
Maaimachines
Graslandbloter
Maaiwerktuigen
Schudders en harkkeerders
Schudders
Harken
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Werken met transportmiddelen en oogstmachines
Opraapwagens
Persen
Bemesten
Kunstmeststrooiers
Drijfmesttanks en bemestingsapparatuur
Stalmestverspreiders
Beregening
Beregeningsapparatuur
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Video’s Bodem, bemesting, teelt , gewas
Lezen van een analyseformulier
Oriënteren op bemesten met dunne mest
Oriënteren op bemesten met vaste mest
Perceel strooien met een kunstmeststrooier
Meten van de pH-waarde
Voorbereiden van egaliseren
Oriënteren op werken met banden in relatie tot de bodem
Herkennen van leem, zand en klei
Bodem beoordelen aan de hand van een profielkuil
Oriënteren op uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden
Het ijken van een EC-meter
Spitten met een spitmachine
Het ijken van een pH-meter
Beoordelen profiel aan de hand van een grondboring
Beoordelen van een bodemkluit
Inspecteren en onderhouden van drainage
Uitvoeren van gewasbescherming met de dwarsstroomspuit
Voorbereiden en uitvoeren gewasbescherming met de spuitrobot
Voorbereiden gewasbescherming met de veldspuit
Uitvoeren van gewasbescherming met de spuitmast
Voorbereiden gewasbescherming met de spuitmast
Reinigen en opruimen spuitapparatuur
Voorbereiden gewasbescherming met de dwarsstroomspuit
Rapporteren van schade door ongedierte
Biologische bestrijders inzetten
Voorbereiden en uitvoeren gewasbescherming met de spuitrobot
Uitvoeren van gewasbescherming met de dwarsstroomspuit
Voorbereiden gewasbescherming met de dwarsstroomspuit
Reinigen en opruimen spuitapparatuur
Voorbereiden gewasbescherming met de spuitmast
Uitvoeren van gewasbescherming met de spuitmast
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CULTUURTECHNISCH ONDERHOUD
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Bermen en dijken onderhouden
Oriëntatie
Oriënteren op onderhouden van bermen en dijken
Werkwijzer
Maaien van een berm
Hulpmiddelen
Machinekeuze bij het bermbeheer
Informatie
Functies van een wegberm
Bermbeheer
Onderhouden van dijken
Machines en gereedschappen voor bermen en dijken
Planten en dieren in de berm
Toets
Interactieve toets bij ‘Bermen en dijken onderhouden’
Bronnen & links
Bronnen en Links bij ‘Bermen en dijken onderhouden’
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Bosplantsoen onderhouden
Oriëntatie
Oriënteren op het onderhouden van bosplantsoen
Werkwijzer
Dunnen in struikbeplanting
Dunnen in boombeplanting
Bedrijfsklaar maken van de motorkettingzaag
Starten en proefdraaien van de motorkettingzaag
Vellen van kleine en jonge bomen
Afzetten van struikvormers
Uitsnoeien van bosplantsoen
Onderhouden van de bosmaaier
Eenvoudige reparaties aan de bosmaaier
Werken met de versnipperaar
Stobben verwijderen met een stobbenfrees
Werken met de bosmaaier in de berm
Hulpmiddelen
Vaktermen
Advies mengverhouding van boomvormers
Groeikarakteristieken van bomen
Groeikarakteristieken van struiken
Beplantingsvormen
Checklist van problemen
Stappenplan voor beplantingen
Informatie
Natuurlijke bosjes maken
Overlast en schade
Belevingswaarde
Functionele beplanting
Onderhoud vaststellen
Onderhoud uitvoeren
Dunning in bosjes
Achterstallig onderhoud
Snoeihout verwerken
Stobbenbehandeling
Natuurlijke groeiprocessen
Toets
Interactieve toets bij ‘Bosplantsoen onderhouden’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Bosplantsoen onderhouden’
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Grasveld onderhouden
Oriëntatie
Oriënteren op grasveld onderhouden
Werkwijzer
Maaien gazon met een messenkooimaaier
Bemesten
Gazon verticuteren en doorzaaien
Steken van grasranden
Machinaal graskanten snijden
Ruimen van gemaaid gras
Bedrijfsklaar maken messenkooimaaier
Bedrijfsklaar maken kantenmachine
Onderhoud messenkooimaaier
Hulpmiddelen
Onderhoudskalender voor het gazon
Machines en gereedschappen voor grasvelden
Informatie
De groei van gras
Maaihoogten en maaipatroon
Verticuteren en doorzaaien
Graskantverzorging
Vegen, bladruimen en beluchten
Bemesten van grasvelden
Beregenen van grasvelden
De messenkooimaaier
De cirkelmaaier
Toets
Interactieve toets bij ‘Grasveld onderhouden’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Grasveld onderhouden’
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Hagen onderhouden
Oriëntatie
Oriënteren op hagen onderhouden
Werkwijzer
Hagen knippen
Onderhoud heggenschaar
Bedrijfsklaar maken elektrische heggenschaar
Hulpmiddelen
Tabel haagplanten
Informatie
Onderhouden van hagen
Onderhouden van strakke hagen
Landschappelijke hagen
Gevlochten hagen
Gereedschappen en machines
Toets
Interactieve toets bij ‘Hagen onderhouden’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Hagen onderhouden’
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Onderhouden van rioleringen en drainage
Oriëntatie
Oriënteren op onderhouden van rioleringen en drainage
Werkwijzer
Inspecteren en onderhouden van drainage
Informatie
Gebreken in de riolering
Rioolinspectie
Rioolontstopping
Rioolreiniging
Kolkenreiniging
Rioolrenovatie
Inspecteren en onderhouden van drainage
Toets
Interactieve toets bij ‘Onderhouden van rioleringen en drainage’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Onderhouden van rioleringen en drainage’
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Onderhouden van verhardingen
Oriëntatie
Oriënteren op onderhouden van verhardingen
Werkwijzer
Gebreken aan verhardingen ontdekken
Gebreken aan verhardingen rapporteren
Bestrating herstellen
Een halfverhard pad schoonmaken
Chemische onkruidbestrijding
Verhardingen machinaal vegen
Werken met de bladblazer
Hulpmiddelen
Veel gebruikte gifsoorten op verhardingen
Informatie
Herstellen van bestratingen
Manieren van onkruidbestrijding
Gereedschappen en machines
Veiligheid bij vergif
ARBO bij onderhouden van verhardingen
Toets
Interactieve toets bij ‘Onderhouden van verhardingen’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Onderhouden van verhardingen’
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Park- en laanbomen onderhouden
Oriëntatie
Oriënteren op park- en laanbomen onderhouden
Werkwijzer
Park- en laanbomen onderhouden: begeleidingssnoei
Veiligheid bij het snoeien van laanbomen
Hulpmiddelen
Checklist voor materialen en gereedschappen
Checklist onderhouden bomen in de praktijk
Informatie
Begeleidingssnoei van park- en laanbomen
Afspraken bij de begeleidingssnoei
Gebroken takken, elleboogtakken en dikke takken
Zuigers, plakoksels en dubbele toppen
Takparen en takkransen
Waterlot, voetschot en bemantelingssnoei
Snoeitechniek
Snoeien met beleid
Bijzonderheden van eik, beuk en linde
Snoeigereedschap
Knotbomen
Leibomen en gekandelaberde bomen
Toets
Interactieve toets bij ‘Park- en laanbomen onderhouden’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Park- en laanbomen onderhouden’
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Sportvelden onderhouden
Oriëntatie
Oriënteren op sportveld onderhouden
Werkwijzer
Bemesten van sportvelden
Beluchten van sportvelden
Bezanden van sportvelden
Doorzaaien van sportvelden
Maaien van sportvelden
Beregenen van sportvelden
Hulpmiddelen
Onderhoudsagenda sportvelden
Renovatieformulier
Werklijst sportvelden
Informatie
Onderhoud van de toplaag
Doorzaaien
Speelhoogte is maatwerk
Bemesting
Herstel van schade
Belijnen
Onderhoud van kunstgras
Meten van de pH-waarde
Toets
Interactieve toets bij ‘Sportveld onderhouden’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Sportveld onderhouden’
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Watergangen, oevers en poelen onderhouden
Oriëntatie
Oriënteren op watergangen, oevers en poelen onderhouden
Werkwijzer
Maaien van een watergang met een korfmaaier
Hulpmiddelen
Machines voor onderhoud
Informatie
Verlanding
Machines voor het onderhoud van watergangen
Natuurvriendelijk onderhoud van watergangen
Helder water
Bestrijding van exoten
Groot onderhoud
Onderhoud van een amfibieënpoel
Toets
Interactieve toets bij ‘Watergangen, oevers en poelen onderhouden’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Watergangen, oevers en poelen onderhouden’
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Landschappelijk groen onderhouden, Theorie
Hoofdstuk 1 Beheer vaststellen
Wat heb ik?
Wat wil ik?
Wat moet ik?
Hoofdstuk 2 Een onderhoudsplan uitvoeren
Dunnen en rooien
Begeleidingssnoei van laanbomen
Kruiden maaien
Snoeihout verwerken
Hoofdstuk 3 Wet- en regelgeving toepassen
Wetten en regels met betrekking tot wegbeplantingen
Wetten en regels met betrekking tot oeverbegroeiingen
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Natuurterreinen, Theorie
Hoofdstuk 1 Natuur in Nederland
Bedreigingen voor de natuur in Nederland
Betekenis en ontwikkeling van de natuur
Beleid, wet en regelgeving
Hoofdstuk 2 Houtige begroeiingen
Natuurbos
Bosgemeenschappen
Landschappelijke beplantingen
Beheer van bossen en landschapselementen
Hoofdstuk 3 Kruidachtige begroeiingen
Landschappen en vegetatie
Beheervormen
Hoofdstuk 4 Begrazing en veeverzorging
De invloed van grote graasdieren op bos en natuurterreinen
Soorten grote grazers
Ziektes bij grote grazers
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Gebouwen, terreinen en technische voorzieningen
Hoofdstuk 1: Bouwconstructies en materialen
Warmteverlies in een gebouw
Isolatiefouten
Vloeren, wanden, daken
Hoofdstuk 2: Technische voorzieningen
Stookinstallaties voor de procesindustrie
Stroomaggregaten en WKK
Regelapparatuur voor het binnenklimaat
Installaties voor de behandeling van proceswater
Rioleringen
Emissie
Voorkomen van calamiteiten bij opslag van gevaarlijke stoffen
Hoofdstuk 3: Gebouwen
Brandwerende voorzieningen
Wet op de ruimtelijke ordening
Gebouwen: vergunningen en wettelijke bepalingen
Hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen
Richtlijnen en voorschriften
Vermijden van risico’s
Vergunningen en wettelijke bepalingen
Hoofdstuk 5: Tekenen en tekeningen lezen
Bouwkundige tekeningen
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Video’s Cultuurtechnisch onderhoud
Maaien van sportvelden
Het snoeien van laanbomen
Vellen van kleine of jonge bomen
Werken met een mobiele graafmachine
Uitsnoeien van bosplantsoen
Stobben verwijderen met een stobbenfrees
Park- en laanbomen onderhouden: begeleidingssnoei
Beluchten van sportvelden
Dunnen in boombeplanting
Stobben verwijderen met een stobbenfrees
Afzetten van struikvormers
Bemesten van sportvelden
Snoeien bomen
Dunnen in struikbeplanting
Doorzaaien van sportvelden
Bezanden van sportvelden
Het maken van boomspiegels
Machinaal graskanten snijden
Vellen van kleine en jonge bomen
Snoeien bosplantsoen
Opzoeken van kabels en leidingen
Kabels en leidingen opsporen
Rioolinspectie
Rioolontstopping
Rioolreiniging
Reflectorpaaltjes schoonmaken
Reflectoren schoonmaken
Openbare weg schoonmaken
Verhardingen machinaal vegen
Verhardingen machinaal vegen
Herstellen van verzakkingen in een bestrating
Machinaal vegen
Een straatkolk schoonmaken
Een halfverhard pad schoonmaken
Onderhouden van watergangen met een baggerschuifboot
Onderhouden van watergangen met een maaiboot
Kolkenreiniging

46

GROEN, GROND. INFRA 2018 - 2019

CULTUURTECHNISCHE AANLEG
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Aanleggen van grootschalige verharding
Oriëntatie
Oriënteren op aanleggen van grootschalige verhardingen
Werkwijzer
Een aardebaan en fundering maken
Een weg machinaal aanleggen
Een weg in gewijzigd tonrond profiel aanleggen
Een trottoir aanleggen
Een molgoot aanleggen
Aanleggen van halfverhardingen
Informatie
Cunet en aardebaan
Uitzetten
Soorten verharding
Steenverbanden
Kantopsluitingen
ARBO bij grootschalige verhardingen
Asfalt
Bomen langs verharding
Toets
Interactieve toets bij ‘Aanleggen van grootschalige verhardingen’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Aanleggen van grootschalige verhardingen’
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Aanleggen van kabels en leidingen
Oriëntatie
Oriënteren op aanleggen van kabels en leidingen
Werkwijzer
Kabels en leidingen opsporen
Een laagspanning tuinverlichting aanleggen
Hulpmiddelen
Aanleg elektriciteit
Aanleg waterleiding
Aanleg gasleiding
Aanleg beregening
Opsporen kabels en leidingen
Informatie
Elektriciteit in ons dagelijks leven
Stroomkunde
Wat mag je zelf doen met elektriciteit?
NEN 1010
Risico’s en elektriciteit
Graafschade voorkomen
Wat te doen bij graafschade?
Beregening
Keurmerken
Toets
Interactieve toets bij ‘Aanleggen van kabels en leidingen’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Aanleggen van kabels en leidingen’
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Aanleggen van rioleringen en drainage
Oriëntatie
Oriënteren op aanleggen van rioleringen en drainage
Werkwijzer
Een gescheiden pvc-riool op palen aanleggen
Maken van een huisaansluiting
Plaatsen en aansluiten van een trottoirkolk
Een bronbemaling plaatsen en aansluiten
Aanbrengen van diepdrainage
Monteren van betonbuizen
Informatie
De weg van het water
Soorten afvalwater
Rioolstelsels
Rioolbuizen
Putten en kolken
Rioolbuizen leggen
Afkoppeling van regenwater
Rioolwaterzuivering
Bronbemaling
Drainage
Toets
Interactieve toets bij ‘Aanleggen van rioleringen en drainage’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Aanleggen van rioleringen en drainage’

50

GROEN, GROND. INFRA 2018 - 2019

Bermen en dijken inzaaien
Oriëntatie
Oriënteren op bermen en dijken inzaaien
Werkwijzer
Inzaaien bloemrijk grasland in de berm
Informatie
Graslanden
Bermen en dijken
Graszaadmengsels voor bermen
Graszaadmengsels voor dijken
Een bloemrijke berm
Onkruiden
Toets
Interactieve toets bij ‘Bermen en dijken inzaaien’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Bermen en dijken inzaaien’
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Bosplantsoen planten
Oriëntatie
Oriëntatie
Werkwijzer
Planten van wortelgoed met de hand
Planten met een plantmachine
Hulpmiddelen
Hulplijst ‘klaar voor de start’
Hulplijst voor materialen en gereedschap bij plantwerk
Schema voor het maken van een soortenlijst
Informatie
Plantafstand en plantverband
Grondwater
Toets
Toets
Bronnen & links
Bronnen & Links
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Faunavoorzieningen aanleggen
Oriëntatie
Oriënteren op faunavoorzieningen aanleggen
Werkwijzer
Plaatsen van een tijdelijk paddenscherm
Plaatsen van een zwartwild- of zwijnenraster
Hulpmiddelen
Hoogte en maaswijdte van rasters
Verklarende woordenlijst
Informatie
Rasters voor middelgrote dieren
Rasters voor amfibieën en andere kleine dieren
Rasters voor grotere dieren
Punt- of prikkeldraadraster
Schrikdraadraster
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Toets
Interactieve toets bij ‘Faunavoorzieningen aanleggen’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Faunavoorzieningen aanleggen’
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Gebruiken van RTK-GPS
Oriëntatie
Oriënteren op gebruiken van RTK-GPS
Werkwijzer
Instellen van curvelijnen bij een RTK-GPS-systeem
Instellen van rechte lijnen bij een RTK-GPS-systeem
Werken met een enkel RTK-GPS-systeem
Werken met een dubbel RTK-GPS-systeem
Informatie
Gebruiksmogelijkheden van het RTK-GPS-systeem
Onderdelen van het RTK-GPS-systeem
Signalen voor het RTK-GPS-systeem
Werken met het RTK-GPS-systeem
Besturingsmogelijkheden van de trekker
Besturingsmogelijkheden van werktuigen
Precisielandbouw
Toets
Interactieve toets bij ‘Gebruiken van RTK-GPS’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Gebruiken van RTK-GPS’
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Graven met een minigraver
Oriëntatie
Oriënteren op graven met een minigraver
Werkwijzer
Graven van een cunet
Graven van een kabelsleuf
Informatie
Eigenschappen van de grond
Voorbereiden van graafwerkzaamheden
Graven van een smal cunet in één werkgang
Graven van een smal cunet in twee werkgangen
Graven en dichtmaken van een kabelsleuf
Spitten
Toets
Interactieve toets bij ‘Graven met een minigraver’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Graven met een minigraver’
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Park- en laanbomen planten
Oriëntatie
Park- en laanbomen planten
Werkwijzer
Bomen merken
Bomen opkuilen
Bomen verplanten
Een boom planten en een boomband plaatsen
Een boomspiegel maken
Hulpmiddelen
Hulplijst ‘klaar voor de start’
Hulplijst voor materialen en gereedschap bij plantwerk
Schema voor het maken van een soortenlijst
Informatie
Bomen in stedelijk groen
Kabels en leidingen opsporen
Kwaliteit en maatvoering
Planten van bomen
Verplanten van bomen
Toets
Park- en laanbomen planten
Bronnen & links
Park- en laanbomen planten
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Sportveld inzaaien
Oriëntatie
Oriënteren op het inzaaien van sportvelden
Werkwijzer
Voorbereidend onderzoek
Plaatsen van een drainage
Aanbrengen van de toplaag
Inzaaien van een sportveld
Informatie
Grondbewerking
Inzaaien
Grasmengsels voor sportvelden
Kunstgrasvelden
Kunst- of natuurgras
Combinatie van kunst- en natuurgras
Toets
Interactieve toets bij ‘Sportveld inzaaien’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Sportveld inzaaien’
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Watergangen, oevers en poelen aanleggen
Oriëntatie
Oriënteren op watergangen, oevers en poelen aanleggen
Werkwijzer
Uitzetwerk bij aanleggen van een watergang
Grondwerk bij aanleggen van een watergang
Plaatsen van een damwand
Plaatsen van een betuining
Maken van een gronddam
Aanleggen van een kikkerpoel
Maken van een stuw
Hulpmiddelen
Overzicht van houtsoorten in de waterbouw
Verschillende soorten oeververdediging
Termen in de waterbouw
Informatie
De kringloop van het water
Functies van watergangen
Waaruit bestaat een watergang?
Oeververdediging
Stuwen
Duikers, bruggen en steigers
Faunavoorzieningen bij beken en kanalen
Vispassages
Herstel van bronbeken
Voorwaarden voor aanleg van een amfibieënpoel
Toets
Interactieve toets bij ‘Watergangen, oevers en poelen aanleggen’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Watergangen, oevers en poelen aanleggen’
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Groencultuur
Hoofdstuk 1: Grondverzetmachines
Hydraulische graafmachine
Dragline
Laadschop
Egaliseer- en profileermachines
Transportmiddelen
Veiligheid
Hoofdstuk 2: Aanleg van verharding
Fundering
Kantopsluiting
Aanleg bestratingen
Hoofdstuk 3: Rioleringen
Geschiedenis en soorten afvalwater
Rioolstelsels
Rioleringsbuizen
Het leggen van de buizen
Putten, kolken en huisaansluitingen
Hoofdstuk 4: Aanleg groen
Bodemvoorbereiding
Bomen en struiken planten
Plantwerk
Aanleg van grasvelden
Oeververdediging
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Landschappelijk groen aanleggen, Theorie
Hoofdstuk 1 Het landschappelijk groen waarderen
Waardering van het landschap
Functievoorbeelden
De ecologische visie
Hoofdstuk 2 Bepalen toekomstig eindbeeld
Eindbeeld voor de toekomst vaststellen
Van een statisch naar een dynamisch eindbeeld
Kernvegetatie, mantelvegetatie en zoomvegetatie
Geïntegreerd eindbeeld
Tekening stuurt aanleg
Beplantingsplan als startsituatie
Hoofdstuk 3 Herkennen van planten
Houtachtigen herkennen
Kruidachtigen herkennen
Hoofdstuk 4 Grondwerk
Toplaag bewerken
Kiezen van machine
Hoofdstuk 5 Aanleg houtachtigen
Plantsoen keuren
Laanbomen planten
Bosplantsoen planten
Hoofdstuk 6 Kwaliteit zaadmengsels
Kwaliteit zaadmengsels
Kruidenvegetatie aanleggen
Hoofdstuk 7 Nazorg
Inboet bepalen
Kruidenbeheer een à twee jaar na aanleg
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Video’s Cultuurtechnische aanleg
Kolkenreiniging
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EFFICIENT EN KOSTENBEWUST WERKEN
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Module Begroten, offreren en een werkplanning
Inleiding
Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van begroten
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Oriëntatie
Begroten
Benodigde stukken voor een begroting
Het bestek
Stappenplan voor een begroting
Opdrachten

Hoofdstuk 2 Inventariseren
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Oriëntatie
Controle van de aangeleverde stukken
Oppervlakten berekenen
Bezichtiging van het werk en informatie vastleggen
Het uitvoeringsplan
Het wettelijk kader
Opdrachten

Hoofdstuk 3 Arbeidskosten
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Oriëntatie
Normen voor arbeidskosten
Soorten normen
Werkpakketten
Cao, loonkosten en arbeidsuurtarief
Opdrachten

Hoofdstuk 4 Machinekosten
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Oriëntatie
Calculatienormen
Werkmethode en planning
Inzet machines
Afschrijvingskosten
Opdrachten

Hoofdstuk 5 Materiaalkosten
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Oriëntatie
Soorten materialen
Eigenschappen materiaalsoorten
Inkoopprijs en verkooprijs van materialen
Opdrachten
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Hoofdstuk 6 Begroten en nacalculeren
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Oriëntatie
Begroten met Excel
Gegevens invoeren in Excel
Bedrijfsregistratie en nacalculatie
Opdrachten

Hoofdstuk 7 Offerte maken
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Oriëntatie
De offerte
Algemene voorwaarden
Soorten offertes
Opbouw van een offerte
Opdrachtbevestiging
Opdrachten

Hoofdstuk 8 Uitvoeringsplan en werkplanning maken
8.1
8.2
8.3
8.4

Oriëntatie
Het uitvoeringsplan
De werkplanning binnen de organisatie
Opdrachten

Begrippenlijst
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Kwantitatieve Informatie Akkerbouw en
Vollegrondsgroenteteelt 2012
Variabele kosten
Loonwerk
Taaktijden
Vaste kosten
Arbeidskosten werknemers land- en tuinbouw
Saldoberekening gangbare teelten
Saldoberekeningen biologische teelten
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Video’s Efficient en kostenbewust werken
Oriënteren op uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden
Werktuigen en trekkers kiezen
Oriënteren op onderhouden van watergangen
Oriënteren op het meenemen van de juiste trekkers, werktuigen en
machines
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HOUDING EN COMMUNICATIE
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Signaleren en melden van kleine storingen en slijtage
Oriëntatie
Oriënteren op het signaleren en melden van kleine storingen en slijtage
Werkwijzer
Kleine onderhoudsbeurt voorbereiden
Verlichting controleren en repareren
Eenvoudige reparatie uitvoeren
Informatie
De schuifmaat
De bandenspanningsmeter
De spanningzoeker
Overige spanningtestapparatuur
Onderhoud
Toets
Interactieve toets bij ‘Signaleren en melden van kleine storingen en
slijtage’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Signaleren en melden van kleine storingen en slijtage’
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Bespreken van opdrachten
Oriëntatie
Oriënteren op het bespreken van opdrachten
Werkwijzer
Opdracht bespreken met de leidinggevende
Informatie
Communiceren
Communicatiestoornis
Mondeling communiceren: telefoneren
Klantvriendelijk handelen
Omgaan met kritiek
Zelfbeeld, uiterlijk en uitstraling
Leiding accepteren en initiatief nemen
Samenwerken en overleggen
Beroepscultuur en bedrijfscultuur
De werkbon
Toets
Interactieve toets bij ‘Bespreken van opdrachten’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Bespreken van opdrachten’
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Video’s Houding en communicatie
Aan een toolboxmeeting deelnemen
Conflicten bespreekbaar maken.
Slechtnieuwsgesprek
Stappen bij feedback geven
Werkopdracht nabespreken en afsluiten
Oriënteren op voeren van formele gesprekken met medewerkers
Functioneringsgesprek voeren
Opstellen van een scholingsplan: besluit
Onveilige situaties signaleren en melden
Functioneringsgesprek
Werkopdracht voorbespreken
Gebreken aan voorzieningen rapporteren
Opdracht bespreken met de leidinggevende
Feedback geven
Gebreken aan verhardingen rapporteren
Beoordelingsgesprek voeren
Begeleiden ontwikkeling medewerkers
Groenafval scheiden
Oriënteren op begeleiden ontwikkeling medewerkers
Opstellen van een scholingsplan: inventarisatie
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INZET EN BEDIENING MACHINES EN
WERKTUIGEN
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Module Grote Oogst
Inleiding
Hoofdstuk 1 Maaidorsers
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Oriëntatie
Bouw en werking
Afstelling en bediening
Aandrijving en onderhoud
Dorsen van andere gewassen
Speciale technieken
Opdrachten

Toets nog niet beschikbaar
Hoofdstuk 2 Bietenrooiers
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Oriëntatie
Bouw en werking
Afstelling en bediening
Aandrijving en onderhoud
Rooien van andere gewassen
Opdrachten

Toets nog niet beschikbaar
Hoofdstuk 3 Hakselaars
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Oriëntatie
Bouw en werking
Afstelling en bediening
Aandrijving en onderhoud
Hakselen van andere gewassen
Opdrachten

Toets nog niet beschikbaar
Hoofdstuk 4 Grootpakpersen
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Oriëntatie 93
Bouw en werking
Afstelling en bediening
Aandrijving en onderhoud
Persen van andere gewassen
Opdrachten

Toets nog niet beschikbaar
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Hoofdstuk 5 Aardappelrooiers
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Oriëntatie
Bouw en werking
Afstelling en bediening
Aandrijving en onderhoud
Rooien van andere gewassen
Opdrachten

Toets nog niet beschikbaar
Toets nog niet beschikbaar
Begrippenlijst
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Hout versnipperen
Oriëntatie
Oriënteren op hout versnipperen
Werkwijzer
Voorbereiden van hout versnipperen
Instellen van een versnipperaar
Versnipperen van grof houtig afval
Informatie
De werking van een versnipperaar
Versnipperaars met hoge invoer
Beveiligingen op versnipperaars
Werken met kleine versnipperaars
Bedrijfsklaar maken van grote versnipperaars
Werken met grote versnipperaars
Onderhouden van versnipperaars
Snoeihout verwerken
Stobbenbehandeling
Toets
Interactieve toets bij ‘Hout versnipperen’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Hout versnipperen’
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Bedrijfdsklaar maken van een minigraver
Oriëntatie
Oriënteren op bedrijfsklaar maken van een minigraver
Werkwijzer
Bedrijfsklaar maken van een minigraver
Op- en afrijden van een minigraver
Informatie
Bouw van een minigraver: onderwagen
Bouw van een minigraver: bovenwagen
Bedienen van een minigraver
Hydraulisch systeem van een minigraver
Risico’s bij het werken met een minigraver
Transporteren van een minigraver naar de werkplek
Specifiek onderhoud aan een minigraver
Toets
Interactieve toets bij ‘Bedrijfsklaar maken van een minigraver’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Bedrijfsklaar maken van een minigraver’
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Egaliseren van grote terreinen
Oriëntatie
Oriënteren op egaliseren van grote terreinen
Werkwijzer
Voorbereiden van egaliseren
Uitvoeren van egaliseren
Informatie
Egaliseren
Voorbereiden van het egaliseren: informeren en melden
Voorbereiden van het egaliseren: meten en rekenen
Apparatuur voor egaliseren en profileren
Grondverzetmachines voor egaliseren en profileren
Laserapparatuur
Werken met laserapparatuur
Egaliseren van bouwland
Profileren van akkers
Profileren van zandbed en puinlaag
Profileren van sportvelden
Toets
Interactieve toets bij ‘Egaliseren van grote terreinen’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Egaliseren van grote terreinen’
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Aankoppelen van de werktuigen
Oriëntatie
Oriënteren op het aankoppelen van de werktuigen
Werkwijzer
Eenvoudig werktuig aankoppelen
Wagen met hydraulisch bediende steunpoot aankoppelen
Wagen met mechanisch bediende steunpoot aankoppelen
Hulpmiddelen
Stappenplan bij het aankoppelen van een werktuig
Informatie
Aanhangwagen aankoppelen
Eenassige wagen aankoppelen
Gedragen werktuig aankoppelen
Veilig afkoppelen
Hydraulische aansluitingen
Wagenbesturing
Toets
Interactieve toets bij ‘Aankoppelen van de werktuigen’
Bronnen & links
Bronnen & Links bij ‘Aankoppelen van de werktuigen’
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Aanpassen van het rijgedrag aan de omstandigheden
Oriëntatie
Oriënteren op het aanpassen van het rijgedrag aan de omstandigheden
Werkwijzer
Rijgedrag aanpassen
Informatie
Wettelijk toegestane snelheid voor trekkers
Verkeersinzicht en verkeershouding
Rijgedrag aanpassen
Toets
Toets
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Aanpassen van het rijgedrag aan de omstandigheden’
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Manoeuvreren met de trekker
Oriëntatie
Oriëntatie
Werkwijzer
Trekker en werktuig manoeuvreren
Met trekker en wagen afslaan
Informatie
Afslaan met de trekker
Met de trekker op de weg rijden
Verkeersregels voor de trekker
Verlichting van de trekker
Toets
Toets
Bronnen & links
Bronnen & Links
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Gewasbescherming met de dwarsstroomspuit
Oriëntatie
Oriënteren op ‘Gewasbescherming met de dwarsstroomspuit’
Werkwijzer
Voorbereiden gewasbescherming met de dwarsstroomspuit
Uitvoeren van gewasbescherming met de dwarsstroomspuit
Reinigen en opruimen spuitapparatuur
Informatie
Waarnemen in een gewas
Onkruidbestrijding - de motieven
Indeling van onkruiden
Onkruiden - verspreiding en voorkómen
Schadebeelden en ziekten - schimmels
Schadebeelden en ziekten - bacteriën
Schadebeelden en ziekten - virussen
Schadebeelden en ziekten - fysiologische afwijkingen
Schadebeelden en plagen - insecten
Schadebeelden en plagen - veelvoorkomende insecten
Schadebeelden en plagen - slakken, aaltjes en gewervelde dieren
Bestrijdingsmethoden - mechanische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - thermische of fysische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - chemische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - geïntegreerde bestrijding
Raadplegen naslagwerken
Omstandigheden inzet gewasbeschermingsmiddel beoordelen in open
teelt
Omstandigheden inzet gewasbeschermingsmiddel beoordelen in open
teelt - wetgeving
Het etiket lezen
Veilig toedienen en gebruiksaanwijzing
Het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor een bespuiting
Voorbeeld van het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor
een bespuiting
Verschillende doppen
Doppentabel lezen
Verschillende doppen in beeld
Werking van de dwarsstroomspuit
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - herbiciden
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - insecticiden of
insectenbestrijdingsmiddelen
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - fungiciden of
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schimmelbestrijdingsmiddelen
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling: samenstelling van
een gewasbeschermingsmiddel
Persoonlijke bescherming - vergiftiging
Persoonlijke bescherming - ademhalingsbescherming, spuitmasker en
gezichtsbescherming
Persoonlijke bescherming - filters
Persoonlijke bescherming - beschermende kleding en handschoenen
Aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen
EHBO bij vergiftiging
Gewasbeschermingsmiddelen beheren
Gewasbeschermingsmiddelen registreren
Reinigen en opruimen van spuitapparatuur
Route bepalen
Toets
Interactieve toets bij ‘Gewasbescherming met de dwarsstroomspuit’
Bronnen & links
Bronnen en links bij ‘Gewasbescherming met de dwarsstroomspuit’
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Gewasbescherming met de rugspuit
Oriëntatie
Oriënteren op gewasbescherming met de rugspuit
Werkwijzer
Voorbereiden en uitvoeren gewasbescherming met de rugspuit
Reinigen en opruimen spuitapparatuur
Werking van een rugspuit
Informatie
Waarnemen in een gewas
Onkruiden: waarom bestrijden?
Indeling van onkruiden
Onkruiden - verspreiding en voorkómen
Schadebeelden en ziekten - schimmels
Schadebeelden en ziekten - bacteriën
Schadebeelden en ziekten - virussen
Schadebeelden en ziekten - fysiologische afwijkingen
Schadebeelden en plagen - insecten
Schadebeelden en plagen - veelvoorkomende insecten
Schadebeelden en plagen: slakken, aaltjes en gewervelde dieren
Bestrijdingsmethoden: mechanische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - thermische of fysische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - chemische bestrijding
Bestrijdingsmethoden: biologische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - geïntegreerde bestrijding
Raadplegen naslagwerken
Omstandigheden inzet gewasbeschermingsmiddel beoordelen in open
teelt
Veilig toedienen en gebruiksaanwijzing
Het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor een bespuiting
Voorbeeld van het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor
een bespuiting
Verschillende doppen
Doppentabel lezen
Verschillende doppen in beeld
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - herbiciden
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - insecticiden of
insectenbestrijdingsmiddelen
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - fungiciden of
schimmelbestrijdingsmiddelen
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - samenstelling van
een gewasbeschermingsmiddel
Persoonlijke bescherming - vergiftiging
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Persoonlijke bescherming - ademhalingsbescherming, spuitmasker en
gezichtsbescherming
Persoonlijke bescherming - filters
Persoonlijke bescherming - beschermende kleding en handschoenen
Aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen
EHBO bij vergiftiging
Gewasbeschermingsmiddelen beheren
Gewasbeschermingsmiddelen registreren
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Gewasbescherming met de rugspuit’
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Gewasbescherming met de spuitmast
Oriëntatie
Oriënteren op ‘Gewasbescherming met de spuitmast’
Werkwijzer
Voorbereiden gewasbescherming met de spuitmast
Uitvoeren van gewasbescherming met de spuitmast
Reinigen en opruimen spuitapparatuur
Informatie
Waarnemen in een gewas
Onkruidbestrijding - de motieven
Indeling van onkruiden
Onkruiden - verspreiding en voorkómen
Schadebeelden en ziekten - schimmels
Schadebeelden en ziekten - bacteriën
Schadebeelden en ziekten - virussen
Schadebeelden en ziekten - fysiologische afwijkingen
Schadebeelden en plagen - insecten
Schadebeelden en plagen - veelvoorkomende insecten
Schadebeelden en plagen - slakken, aaltjes en gewervelde dieren
Bestrijdingsmethoden - mechanische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - thermische of fysische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - chemische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - geïntegreerde bestrijding
Raadplegen naslagwerken
Omstandigheden inzet gewasbeschermingsmiddel beoordelen in gesloten
teelt
Het etiket lezen
Veilig toedienen en gebruiksaanwijzing
Het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor een bespuiting
Voorbeeld van het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor
een bespuiting
Verschillende doppen
Doppentabel lezen
Verschillende doppen in beeld
Werking van de spuitmast
Veelgebruikte apparatuur in de glasteelt
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - herbiciden
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - insecticiden of
insectenbestrijdingsmiddelen
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - fungiciden of
schimmelbestrijdingsmiddelen
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Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling: samenstelling van
een gewasbeschermingsmiddel
Persoonlijke bescherming - vergiftiging
Persoonlijke bescherming - ademhalingsbescherming, spuitmasker en
gezichtsbescherming
Persoonlijke bescherming - filters
Persoonlijke bescherming - beschermende kleding en handschoenen
Aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen
EHBO bij vergiftiging
Gewasbeschermingsmiddelen beheren
Gewasbeschermingsmiddelen registreren
Toets
Interactieve toets bij ‘Gewasbescherming met de spuitmast’
Bronnen & links
Bronnen en links bij ‘Gewasbescherming met de spuitmast’
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Gewasbescherming met selectieve spuitapparatuur
Oriëntatie
Oriënteren op ‘Gewasbescherming met selectieve spuitapparatuur’
Werkwijzer
Voorbereiden en uitvoeren gewasbescherming met selectieve
spuitapparatuur
Reinigen en opruimen spuitapparatuur
Informatie
Waarnemen in een gewas
Onkruidbestrijding - de motieven
Indeling van onkruiden
Onkruiden - verspreiding en voorkómen
Schadebeelden en ziekten - schimmels
Schadebeelden en ziekten - bacteriën
Schadebeelden en ziekten - virussen
Schadebeelden en ziekten - fysiologische afwijkingen
Schadebeelden en plagen - insecten
Schadebeelden en plagen - veelvoorkomende insecten
Schadebeelden en plagen - slakken, aaltjes en gewervelde dieren
Bestrijdingsmethoden - mechanische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - thermische of fysische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - chemische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - geïntegreerde bestrijding
Raadplegen naslagwerken
Omstandigheden inzet gewasbeschermingsmiddel beoordelen in open
teelt
Het etiket lezen
Veilig toedienen en gebruiksaanwijzing
Het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor een bespuiting
Voorbeeld van het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor
een bespuiting
Verschillende doppen
Doppentabel lezen
Verschillende doppen in beeld
Werking van selectieve spuitapparatuur
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - herbiciden
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - insecticiden of
insectenbestrijdingsmiddelen
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - fungiciden of
schimmelbestrijdingsmiddelen
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling: samenstelling van
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een gewasbeschermingsmiddel
Persoonlijke bescherming - vergiftiging
Persoonlijke bescherming - ademhalingsbescherming, spuitmasker en
gezichtsbescherming
Persoonlijke bescherming - filters
Persoonlijke bescherming - beschermende kleding en handschoenen
Aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen
EHBO bij vergiftiging
Gewasbeschermingsmiddelen beheren
Gewasbeschermingsmiddelen registreren
Toets
Interactieve toets bij ‘Gewasbescherming met selectieve spuitapparatuur’
Bronnen & links
Bronnen en links bij ‘Gewasbescherming met selectieve spuitapparatuur’
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Gewasbescherming met de veldspuit
Oriëntatie
Oriënteren op gewasbescherming met de veldspuit
Werkwijzer
Voorbereiden gewasbescherming met de veldspuit
Uitvoeren van gewasbescherming met de veldspuit
Reinigen en opruimen spuitapparatuur
Informatie
Waarnemen in een gewas
Onkruidbestrijding - de motieven
Indeling van onkruiden
Onkruiden - verspreiding en voorkómen
Schadebeelden en ziekten - schimmels
Schadebeelden en ziekten - bacteriën
Schadebeelden en ziekten - virussen
Schadebeelden en ziekten - fysiologische afwijkingen
Schadebeelden en plagen - insecten
Schadebeelden en plagen - veelvoorkomende insecten
Schadebeelden en plagen - slakken, aaltjes en gewervelde dieren
Bestrijdingsmethoden - mechanische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - thermische of fysische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - geïntegreerde bestrijding
Bestrijdingsmethoden - chemische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding
Raadplegen naslagwerken
Omstandigheden inzet gewasbeschermingsmiddel beoordelen in open
teelt
Omstandigheden inzet gewasbeschermingsmiddel beoordelen in open
teelt - wetgeving
Het etiket lezen
Veilig toedienen en gebruiksaanwijzing
Het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor een bespuiting
Voorbeeld van het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor
een bespuiting
Verschillende doppen
Doppentabel lezen
Verschillende doppen in beeld
Werking van de veldspuit
Typen veldspuit
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - herbiciden
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - insecticiden of
insectenbestrijdingsmiddelen
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Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - fungiciden of
schimmelbestrijdingsmiddelen
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling: samenstelling van
een gewasbeschermingsmiddel
Persoonlijke bescherming - vergiftiging
Persoonlijke bescherming - ademhalingsbescherming, spuitmasker en
gezichtsbescherming
Persoonlijke bescherming - filters
Persoonlijke bescherming - beschermende kleding en handschoenen
Aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen
EHBO bij vergiftiging
Gewasbeschermingsmiddelen beheren
Gewasbeschermingsmiddelen registreren
Reinigen en stalling van de veldspuit
Rijroute bepalen voor de veldspuit
Bronnen & links
Bronnen en links bij ‘Gewasbescherming met de veldspuit’

GROEN, GROND. INFRA 2018 - 2019

89

Gewasbescherming met de spuitrobot
Oriëntatie
Oriënteren op gewasbescherming met de spuitrobot
Werkwijzer
Voorbereiden en uitvoeren gewasbescherming met de spuitrobot
Reinigen en opruimen spuitapparatuur
Informatie
Waarnemen in een gewas
Onkruidbestrijding - de motieven
Indeling van onkruiden
Onkruiden - verspreiding en voorkómen
Schadebeelden en ziekten - schimmels
Schadebeelden en ziekten - bacteriën
Schadebeelden en ziekten - virussen
Schadebeelden en ziekten - fysiologische afwijkingen
Schadebeelden en plagen - insecten
Schadebeelden en plagen - veelvoorkomende insecten
Schadebeelden en plagen - slakken, aaltjes en gewervelde dieren
Bestrijdingsmethoden - thermische of fysische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - chemische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding
Bestrijdingsmethoden - geïntegreerde bestrijding
Raadplegen naslagwerken
Omstandigheden inzet gewasbeschermingsmiddel beoordelen in gesloten
teelt
Het etiket lezen
Veilig toedienen en gebruiksaanwijzing
Het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor een bespuiting
Voorbeeld van het berekenen van de hoeveelheid middel en water voor
een bespuiting
Verschillende doppen
Doppentabel lezen
Verschillende doppen in beeld
Werking van de spuitrobot
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - herbiciden
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - insecticiden of
insectenbestrijdingsmiddelen
Indeling van middelen naar gebruik en samenstelling - fungiciden of
schimmelbestrijdingsmiddelen
Persoonlijke bescherming - vergiftiging
Persoonlijke bescherming - ademhalingsbescherming, spuitmasker en
gezichtsbescherming
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Persoonlijke bescherming - filters
Persoonlijke bescherming - beschermende kleding en handschoenen
Aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen
EHBO bij vergiftiging
Gewasbeschermingsmiddelen beheren
Gewasbeschermingsmiddelen registreren
Toets
Interactieve toets bij ‘Gewasbescherming met de spuitrobot’
Bronnen & links
Bronnen en links bij ‘Gewasbescherming met de spuitrobot’
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Werken met een zaaimachine
Oriëntatie
Oriënteren op werken met een zaaimachine
Werkwijzer
Grasland doorzaaien
Wintertarwe zaaien
Informatie
Pijpenzaaimachine instellen en bedienen op het land
Markeurs instellen en controleren
Het zaaien van een perceel
Toets
Interactieve toets bij ‘Werken met een zaaimachine’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Werken met een zaaimachine’
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Grondbewerking met een eg
Oriëntatie
Oriëntatie
Werkwijzer
Werken met aangedreven eggen
Werken met niet-aangedreven werktuigen of zaaibedcombinaties
Informatie
Zaaibed bereiden
Grondsoorten en grondbewerkingen
Werktuigen voor grondbewerking
Aftakasaangedreven eggen
Aanbouwen van aftakasaangedreven eggen
Afstellen aftakasaangedreven eggen
Onderhoud aftakasaangedreven grondbewerkingswerktuigen
Cultivator of eg met verkruimelrollen en egalisatieplaten
Zaaibedcombinatie met vaste tanden en elkaar aandrijvende rollen
Aanbouwen en afstellen niet-aftakasaangedreven
grondbewerkingswerktuigen
Onderhoud niet-aftakasaangedreven werktuigen
Toets
Toets

Bronnen & Links
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Meenemen van de juiste trekkers, werktuigen en
machines
Oriëntatie
Oriënteren op het meenemen van de juiste trekkers, werktuigen en
machines
Werkwijzer
Werktuigen en trekkers kiezen
Informatie
Eisen aan de massa van trekker en wagen
Trekker besturen
Aandrijfassen
Trekhaken
Draag- en laadvermogen
Driepuntshefinrichting
Fasen bij aankoppelen
Toets
Interactieve toets bij ‘Meenemen van de juiste trekkers, werktuigen en
machines’
Bronnen & links
Bronnen & Links bij ‘Meenemen van de juiste trekkers, werktuigen en
machines’
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Video’s Inzet en bediening machines en werktuigen
Uitvoeren van egaliseren
Wagen of werktuig controleren
Trekker en werktuig manoeuvreren
Trekker met werktuig stallen
Wagens veilig kiepen
Werken met een mobiele graafmachine
Werken met een bandendrukwisselsysteem
Ploegen van een perceel
Laden met een shovel
Planten met de plantmachine
Brandstof tanken bij een bosmaaier en een motorkettingzaag
Rijgedrag aanpassen
Wagen met mechanisch bediende steunpoot aankoppelen
Werken met een bladzuiger
Werken met de versnipperaar
Werken met de bladblazer
Werken met de bladblazer
Grond bewerken met de rotorkopeg
Instellen hoeveelheid zaad bij een mechanische pijpenzaaimachine
Starten en proefdraaien van de motorkettingzaag
Grond bewerken met de freesmachine
Planten met de regelplanter
Werken met de versnipperaar
Sleepslangen af- en oprollen
Versnipperen van grof houtig afval
Werken met niet-aangedreven werktuigen of zaaibedcombinaties
Werken met aangedreven eggen
Eenvoudig werktuig aankoppelen
Bedrijfsklaar maken elektrische heggeschaar
Strooien van vaste mest of compost met de breedstrooier
Pompinstallatie bedienen
Instellen hoeveelheid zaad bij een pneumatische pijpenzaaimachine
Grasland doorzaaien
Wagen met hydraulisch bediende steunpoot aankoppelen
Grond bewerken met de spitmachine
Werken met de veegmachine
Oriënteren op afstellen van zaaimachines
Het zaaien van maïs
Oriënteren op het aankoppelen van de werktuigen
Starten en proeidraaien motorkettingzaag
Oriënteren op het gereedmaken van trekkers, werktuigen en machines
Opzetten van een gronddepot met een HGM op rupsen
De werking van een zaai-element
Brandstof tanken bij een trekker

GROEN, GROND. INFRA 2018 - 2019

95

Grond bewerken met een frees
Sleepslangbemesten
Wintertarwe zaaien
Laden van kipwagens met een HGM op rupsen
Grond bewerken met een spitmachine
Werken met de bosmaaier in de berm
Trekker met werktuig stallen
Brandstof tanken bij een trekker
Brandstof tanken bij een bosmaaier en een motorkettingzaag
Rijgedrag aanpassen
Werken met een dubbel RTK-GPS-systeem
Werken met een enkel RTK-GPS-systeem
Instellen van rechte lijnen bij een RTK-GPS-systeem
Instellen van curvelijnen bij een RTK-GPS-systeem
Instellen van een versnipperaar
Oriënteren op werken met een zaaimachine
Brandstof tanken bij een bosmaaier en een motorkettingzaag
Doorzaaimachine bedrijfsklaar maken
Controle van de zaaimachine
Laden van de breedstrooier met vaste mest of compost
Bedrijfsklaar maken kantenmachine
Afstellen van de markeur
Werktuig bedrijfsklaar maken
Instellen van de regelplanter
Uitvoeren van een afdraaiproef voor een kunstmeststrooier
Trekker controleren
Aanbouwen en afstellen van een kunstmeststrooier
Bedrijfsklaar maken kantenmachine
Werktuig voorbereiden en schoonspuiten
Oriënteren op hout versnipperen
Afstellen van een ploeg
Oriënteren op het gereedmaken van trekkers, werktuigen en machines
Spitten met een spitmachine
Aanbouwen van een ploeg
Brandstof tanken bij een trekker
Voorbereiden van hout versnipperen
Bedrijfsklaar maken motorkettingzaag
Instellen van de zaaidiepte en de afstand in de rij
Oriënteren op werken met een zaaimachine
Brandstof tanken bij een bosmaaier en een motorkettingzaag
Brandstof tanken bij een trekker
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Onderhouden van aandrijvingen
Oriëntatie
Oriënteren op onderhouden van aandrijvingen
Werkwijzer
Lagerspeling opheffen
Opspannen en inkorten van een bodemketting
Informatie
Onderhouden van lagers
Onderhouden van kettingen en kettingwielen
Onderhouden van V-snaren en aandrijfriemen
Toets
Interactieve toets bij ‘Onderhouden van aandrijvingen’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Onderhouden van aandrijvingen’
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Werken met elektronica
Oriëntatie
Oriënteren op werken met elektronica
Werkwijzer
Aansluiten en instellen van een bedieningseenheid
Kalibreren van de wielsensor
Informatie
Elektronica
Begrippen in de elektronica
Onderdelen van een elektronisch systeem
Boordcomputers
Typen sensoren
Toepassingen van sensoren
Kalibreren van sensoren
Instellen van een boordcomputer
Kalibreren van het soort product
ISOBus
Storingen aan een elktronisch systeem
Toets
Interactieve toets bij ‘Werken met elektronica’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Werken met elektronica’
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Werken met hydrauliek
Oriëntatie
Oriënteren op werken met hydrauliek
Werkwijzer
Aansluiten van hydrauliekslangen (traditioneel)
Aansluiten van hydrauliekslangen (load-sensing)
Afstellen en bedienen van een hydraulisch systeem
Hulpmiddelen
Gebruikte symbolen
Informatie
Hydrauliek
Oliepompen
Hydromotoren
Stuurschuiven
Cilinders
Filters, tank en accumulatoren
Regelkleppen
Aansluiten van hydrauliekslangen
Regelen van de oliestroom
Bedienen van een hydraulisch systeem
Onderhouden van een hydraulisch systeem
Eenvoudige berekeningen
Toets
Interactieve toets bij ‘Werken met hydrauliek’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Werken met hydrauliek’
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Gereedmaken van trekkers, werktuigen en machines
Oriëntatie
Oriënteren op het gereedmaken van trekkers, werktuigen en machines
Werkwijzer
Trekker controleren
Werktuig bedrijfsklaar maken
Informatie
Zichtbaarheid van de trekker
Spiegels op de trekker
Reminrichting van trekkers
Verlichting van de trekker
Aanhangwagen aankoppelen
Eenassige wagen aankoppelen
Gedragen werktuig aankoppelen
Veilig afkoppelen
Trekhaken
Driepuntshefinrichting
Fasen bij aankoppelen
Aandrijfassen
Banden
Voor- en nadelen van verschillende koelsystemen
Onderhouden vloeistofkoeling
Onderhouden druksmeersysteem
Onderhouden brandstofsysteem
Toets
Interactieve toets bij ‘Gereedmaken van trekkers, werktuigen en machines’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Gereedmaken van trekkers, werktuigen en machines’
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Schoonmaken van trekkers, werktuigen en machines
Oriëntatie
Oriënteren op het schoonmaken van trekkers, werktuigen en machines
Werkwijzer
Werktuig voorbereiden en schoonspuiten
Trekker en wagen reinigen
Grootpakpers reinigen
Trekkers, machines en werktuigen conserveren
Hulpmiddelen
Een hogedrukreiniger gebruiken - korte handleiding
Informatie
Smeren
Reinigen
De spuitplaats
Afvalwaterzuivering
Waterreinigers
Gebruik van hogedrukreinigers
Conserveren
Toets
Interactieve toets bij ‘Schoonmaken van trekkers, werktuigen en machines’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Schoonmaken van trekkers, werktuigen en machines’
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Afstellen van zaaimachines
Oriëntatie
Oriënteren op afstellen van zaaimachines
Werkwijzer
Doorzaaimachine bedrijfsklaar maken
Instellen hoeveelheid zaad bij een pneumatische pijpenzaaimachine
Instellen hoeveelheid zaad bij een mechanische pijpenzaaimachine
Informatie
Normalisatie
Bouw en werking van een mechanische pijpenzaaimachine
Instellen van een mechanische pijpenzaaimachine
Bouw en werking van een pneumatische pijpenzaaimachine
Toets
Interactieve toets bij ‘Afstellen van zaaimachines’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Afstellen van zaaimachines’
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Energieoverdracht, Theorie
Hoofdstuk 1: Hydraulische systemen
Hydraulische overbrengingen
Kracht, snelheid en vermogen
Hoofdstuk 2: Hydraulische onderdelen
Oliereservoir
Pompen
Filters
Kleppen en stuurschuiven
Leidingen en snelkoppelingen
Cilinders
Hydromotoren
Overige componenten (onderdelen)
Hoofdstuk 3: Onderhoud van hydraulische installaties
Noodzaak onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden en storingen
Hoofdstuk 4: Pneumatiek
Persluchtvoorziening
Componenten
Schema’s en symbolen
Onderhoud
Storing opzoeken
Hoofdstuk 5: Mechanica
Kracht, massa en gewicht
Evenwicht en krachten
Arbeid, vermogen en draaimoment
Trekkertest
Hoofdstuk 6: Elektriciteit
Elektrische begrippen
Toepassingen
Multimeter
Hoofdstuk 7: 12-24-voltinstallaties
Accu
Verlichting
Dynamo en startmotor
Elektrische schema’s trekker
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Hoofdstuk 8: Elektronica
Sensoren
Boord- en werktuigcomputers
Elektronische hefregeling (EHR)

GROEN, GROND. INFRA 2018 - 2019

105

Gebruiken werktuigen, Theorie
Hoofdstuk 1: De trekker onderhouden
Dagelijks onderhoud
Periodiek onderhoud
Hoofdstuk 2: Machines onderhouden
Onderhoud organiseren
Machineonderdelen
Werken met grondbewerkingswerktuigen
Niet-aftakasaangedreven grondbewerkingswerktuigen
Hoofdstuk 3: Storingen onderkennen
Storingen opsporen
Kleine storingen aan de trekker verhelpen
Storingen voorkomen door een goede afstelling
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Video’s Techniek, onderhoud
Verlichting controleren en repareren
Trekkerwielen wisselen
Banden op de juiste spanning brengen
Werking van een pneumatisch zaai-element
Eenvoudige reparatie uitvoeren
Werktuig doorsmeren
Uitlijnen van de wielbesturing van een mesttank
Trekker en wagen reinigen
Oriënteren op onderhouden van aandrijvingen
Onderhouden van de bosmaaier
Grootpakpers reinigen
Kleine onderhoudsbeurt voorbereiden
Oriënteren op het signaleren en melden van kleine storingen en slijtage
Trekkers, machines en werktuigen conserveren
Aansluiten van hydrauliekslangen
Uitlijnen van de wielbesturing van een kipwagen
Onderhoud van de bosmaaier
Werktuig voorbereiden en schoonspuiten
Afstellen en bedienen van een hydraulisch systeem
Aansluiten van hydrauliekslangen (load-sensing)
Aansluiten van hydrauliekslangen (traditioneel)
Lagerspeling opheffen
Eenvoudige reparaties bosmaaier
Onderhoud van de zaaimachine
Kalibreren van de wielsensor
Werktuig doorsmeren
Eenvoudige reparatie uitvoeren
Werktuig doorsmeren
Trekker en wagen reinigen
Onderhouden van de bosmaaier
Eenvoudige reparaties aan de bosmaaier
Verlichting controleren en repareren
Grootpakpers reinigen
Trekkerwielen wisselen
Kleine onderhoudsbeurt voorbereiden
Trekkers, machines en werktuigen conserveren
Banden op de juiste spanning brengen
Onderhoud van de bosmaaier
Werktuig voorbereiden en schoonspuiten
Eenvoudige reparaties bosmaaier
Onderhoud van de zaaimachine
Werktuig doorsmeren
Uitlijnen van de wielbesturing van een mesttank
Oriënteren op onderhouden van aandrijvingen
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Verlichting controleren en repareren
Trekkerwielen wisselen
Oriënteren op het signaleren en melden van kleine storingen en slijtage
Uitlijnen van de wielbesturing van een kipwagen
Banden op de juiste spanning brengen
Lagerspeling opheffen
Kalibreren van de wielsensor
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VEILIGHEID, REGELGEVING, MILIEU,
KENNIS VAN KETEN
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Inschatten van risico’s
Oriëntatie
Oriënteren op risico’s inschatten bij transport op de weg
Werkwijzer
Risico’s inschatten bij transport op de weg
Hulpmiddelen
Informatie
De Arbowet
Arbeidsbesluit jeugdigen
Voorkomen en bestrijden van brand
Risico-inventarisatie en -evaluatie
Veilig werken met machines en apparatuur
Veilig werken met gevaarlijke stoffen
Werkinstructie
Veiligheid, gezondheid en welzijn
Rechten en plichten van werkgever en werknemer
Toets
Toets bij “Inschatten van risico’s”
Bronnen & links
Bronnen & links bij “Inschatten van risico’s”
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Veilig bedienen van voertuigen en machines
Oriëntatie
Oriënteren op het veilig bedienen van voertuigen en machines
Werkwijzer
Werktuigen veilig bedienen
Wagens veilig kiepen
Informatie
Trekker starten
Rijden met de trekker
Parkeren en stallen
Versnellingsbak
Bedienen van regelingen op de hefinrichting
Gebruik van regelingen op de hefinrichting
Typen aftakassen
Instrumentenbord
Differentieel
Hydraulische aansluitingen
Toets
Interactieve toets bij ‘Veilig bedienen van voertuigen en machines’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Veilig bedienen van voertuigen en machines’
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Voorbereiden saneringen
Oriëntatie
Oriënteren op het voorbereiden van saneringen
Werkwijzer
Opstellen saneringsplan
Informatie
Aanleiding bodemsanering
Saneringsmethoden
Vergunningen bodemsanering
Veiligheidsplan bodemsanering
Projectplanning bodemsanering
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Voorbereiden saneringen’
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Borgen van een kwaliteitszorgsysteem
Oriëntatie
Oriënteren op borgen van een kwaliteitszorgsysteem
Werkwijzer
Uitvoeren van een risicoinventarisatie en -evaluatie
Informatie
Audits
Borgen van een zorgsysteem
KAM
Arbo
BHV en VCA
V&G-plan
ISO
Keurmerken
Groenkeur
Toets
Interactieve toets bij ‘Borgen van een kwaliteitszorgsysteem’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Borgen van een kwaliteitszorgsysteem’
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Nemen van maatregelen om aan wet- en regelgeving
te voldoen
Oriëntatie
Oriënteren op het nemen van maatregelen om aan wet- en regelgeving te
voldoen
Werkwijzer
Aan een toolboxmeeting deelnemen
Informatie
Arbeidsinspectie
Arbeidsdeskundigen
Arbojaarplan
Veiligheid van machines en gereedschappen
Mestwetgeving
Lozingenbesluit
Toolboxmeeting
Voedselkwaliteit
Rechten en plichten van werkgever en werknemer
Toets
Interactieve toets bij “Nemen van maatregelen om aan wet- en
regelgeving te voldoen”
Bronnen & links
Bronnen & links bij “Nemen van maatregelen om aan wet- en regelgeving
te voldoen”
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Logistieke versketen
Oriëntatie
Oriënteren op Logistieke versketen
Informatie
Ontwikkeling van logistiek
Achtergrond van logistiek
Basismodel logistiek
Informatiestromen
Soorten informatie
Voorbeeld van een versketen
Procesbenadering
PDCA-cyclus
PDCA-cyclus bij chrysantenteler
Typen processen in een bedrijf
Procesmanagement
Informatie voor en van medewerkers
Informatiemanagement en informatielogistiek
De Nederlandse versketen
Sierteeltketen
Schakels in de sierteeltketen
Ketenlogistiek
Logistieke handelingen per schakel
Logistieke handelingen bij een kweker
Logistieke handelingen bij een exportorganisatie
Logistiek proces
Verschillende ladingdragers
Transportmodaliteiten
Het begrip kwaliteit
Product-, proces- en systeemkwaliteit
Controleren kwaliteit
Productkwaliteit in de versketen
Verloop van de productkwaliteit
Kwaliteitsmanagement
Ketenlogistiek en informatie
Van aanbod- naar vraagsturing
Wat betekent vraagsturing voor het bedrijf
Klantorder ontkoppelpunt (KOOP)
Ketenvolwassenheid
Typen consumentengedrag
Koopgedrag
Beïnvloeding consumentengedrag
Levenscyclus van een product
Algemene consumententrends
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Consumententrends 2014
Ketensamenwerking
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Klimaatverandering en landbouw
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Combineren van landbouwfuncties
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Veilig leren trekker rijden
Kennismaking met een trekker
Rijklaar maken
Rijden met een trekker
Aan- en afkoppelen
Ongelukken
Rijden op de openbare weg

GROEN, GROND. INFRA 2018 - 2019

119

Video’s Veiligheid, regelgeving, milieu, kennis van
keten
Oriënteren op egaliseren van grote terreinen
Oriënteren op het nemen van maatregelen om aan wet- en regelgeving te
voldoen
Etikettering gevaarlijke stoffen
Aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen
Gebodstekens
Uit de cabine stappen
Met trekker en wagen afslaan
Openbare weg schoonmaken
Veiligheid bij straatwerk
Stoel, stuur en spiegels instellen
Ramen, spiegels en reflectoren reinigen
Veiligheid bij straatwerk
Veiligheid bij het snoeien van laanbomen
Aangekoppeld werktuig controleren
Bebakening op wegen met weinig verkeer.
Bebakening waarbij rijstrook wordt afgesloten
Risico’s inschatten bij transport op de weg
Veiligheid bij het snoeien van laanbomen
Bebakening op wegen met veel verkeer
Oriënteren op het aanpassen van het rijgedrag aan de omstandigheden
Werktuigen veilig bedienen
Risico’s inschatten bij transport op de weg
Ramen, spiegels en reflectoren reinigen
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Het gebruik van social media in de sector plant
Hoofdstuk 1 Introductie social media
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Oriëntatie
Social media
Online marketing
Samenvatting
Opdracht

Begrippenlijst
Hoofdstuk 2 Verschillende social media-platformen
2.1
Oriëntatie
2.2
LinkedIn
2.3
YouTube
2.4
Pinterest
2.5
Facebook
2.6
Twitter
2.7
Instagram
2.8
WhatsApp
2.9
Samenvatting
2.10 Opdracht
Begrippenlijst
Hoofdstuk 3 Doelgroep bepalen
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Oriëntatie
Doelgroep bepalen
Platform kiezen
Bericht maken
Maatschappij
Samenvatting
Opdracht

Begrippenlijst
Hoofdstuk 4 Social media gebruiken
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Oriëntatie
Je social media inrichten
De kwaliteit van de berichten
Frequentie en tijdstip
Samenvatting
Opdracht

Begrippenlijst
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Hoofdstuk 5 Het bereik van social media
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Oriëntatie
Volgers en andere benamingen
Bereik beïnvloeden
Het bereik volgen
Samenvatting
Opdracht

Begrippenlijst
Hoofdstuk 6 Positie en imago van social media
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Oriëntatie
Social media als promotiemiddel
Imago social media
Samenvatting
Opdracht

Begrippenlijst
Hoofdstuk 7 Informatie via social media
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Oriëntatie
Social media als informatiebron
Groepen
Samenwerken op social media
Samenvatting
Opdracht

Begrippenlijst
Hoofdstuk 8 Weloverwogen gebruik van social media
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Oriëntatie
De kracht én het gevaar van social media
Kosten
Trends
Samenvatting
Opdracht

Begrippenlijst
Hoofdstuk 9 Voorwaarden voor succes
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Oriëntatie
Goed doen of niet doen
Zelf doen of laten doen
Samenvatting
Opdracht

Begrippenlijst
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Voeren van formele gesprekken met medewerkers
Oriëntatie
Oriënteren op voeren van formele gesprekken met medewerkers
Werkwijzer
Beoordelingsgesprek voeren
Functioneringsgesprek voeren
Functioneringsgesprek
Slechtnieuwsgesprek
Hulpmiddelen
Verslaglegging functioneringsgesprek
Verslaglegging beoordelingsgesprek
Luistertips bij gesprekken
Tips bij kritiek geven
Informatie
De fasen van een slechtnieuwsgesprek
Het beoordelingsgesprek: rechten en plichten
Beoordelingsgesprek tegenover functioneringsgesprek
Beoordelen bij beoordelingsgesprekken
Basisbegrippen communicatie
De vier niveaus in gesprekken
Aanspreekvormen
Culturele verschillen
De gespreksomgeving
Verbale en non-verbale communicatie
Toets
Interactieve toets bij ‘Voeren van formele gesprekken met medewerkers’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Voeren van formele gesprekken met medewerkers’
Effectief gebruiken van leereenheden
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Begeleiden ontwikkeling medewerkers
Oriëntatie
Oriënteren op begeleiden ontwikkeling medewerkers
Werkwijzer
Begeleiden ontwikkeling medewerkers
Opstellen van een scholingsplan: besluit
Opstellen van een scholingsplan: inventarisatie
Hulpmiddelen
Competentiematrix
Voorbeeld POP
SWOT-schema
Functieanalyseformulier
Checklist analyse en bepaling ontwikkelingsstadium van een groep
Informatie
Teamontwikkeling: het model van Tuckman
Teambuilding
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
Loopbaanbeleid
Competenties
Een sterkte-zwakteanalyse maken van en met medewerkers
Functieprofiel opstellen
Kostenbewaking
Ontwikkelingsgericht delegeren
Mobiliteit en employability
Toets
Interactieve toets bij ‘Begeleiden ontwikkeling medewerkers’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Begeleiden ontwikkeling medewerkers’
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Feedback geven
Oriëntatie
Oriënteren op feedback geven
Werkwijzer
Feedback geven
Stappen bij feedback geven
Hulpmiddelen
Checklist 360 graden feedback
Informatie
Geven van feedback
Ontvangen van feedback
LSD (luisteren - samenvatten - doorvragen)
360 graden feedback
Positieve feedback
Negatieve feedback
Toets
Interactieve toets bij ‘Feedback geven’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Feedback geven’
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Omgaan met conflicten
Oriëntatie
Oriënteren op omgaan met conflicten
Werkwijzer
Omgaan met conflicten
Van irritatie tot conflict
Hulpmiddelen
Stappenplan bij het omgaan met conflicten
Informatie
Soorten conflicten
Signaleren van conflicten
Omgaan met emoties
Van waarnemen naar oplossen
Stijlen van conflicthantering
Oplossingen zoeken voor een conflict
Conflictfasen
Toets
Interactieve toets bij ‘Omgaan met conflicten’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Omgaan met conflicten’
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Leidinggeven in de groene dienstverlening
Oriëntatie
Oriënteren op leidinggeven in de groene dienstverlening
Werkwijzer
Leidinggeven aan medewerkers in de groene dienstverlening
Instrueren medewerkers
Hulpmiddelen
Stappenplan operationeel leidinggeven
Actief luisteren
Objectief observeren
Leiderschapsstijlen
Checklist taken verdelen
Checklist instrueren medewerkers algemeen
Informatie
Situationeel leidinggeven
Stijl 1: instrueren
Stijl 2: overtuigen door motiveren
Stijl 3: overleggen door coachen
Stijl 4: delegeren
Organisatiecultuur
PDCA-cyclus
Voortgangscontrole
Actief luisteren
Stappenplan instructie geven
Evalueren
Plannen
Werk verdelen
Verbale en non-verbale communicatie
Rekening houden met klanten
Toets
Interactieve toets bij ‘Leidinggeven in de groene dienstverlening’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Leidinggeven in de groene dienstverlening’
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Leidinggeven aan medewerkers in de groene
detailhandel
Oriëntatie
Oriënteren op leidinggeven aan medewerkers in de groene detailhandel
Werkwijzer
Instrueren van medewerkers in de groene detailhandel
Sturing geven op de werkvloer
Werkinstructie geven
Hulpmiddelen
Stappenplan operationeel leidinggeven
Actief luisteren
Objectief observeren
Leiderschapsstijlen
Checklist taken verdelen
Checklist instrueren medewerkers algemeen
Informatie
Situationeel leidinggeven
Stijl 1: instrueren
Stijl 2: overtuigen door motiveren
Stijl 3: overleggen door coachen
Stijl 4: delegeren
Organisatiecultuur
PDCA-cyclus
Voortgangscontrole
Actief luisteren
Stappenplan instructie geven
Checklist taken verdelen
Evalueren
Plannen
Werk verdelen
Verbale en non-verbale communicatie
Toets
Interactieve toets bij ‘Leidinggeven aan medewerkers in de groene
detailhandel’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Leidinggeven aan medewerkers in de groene
detailhandel’
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Leidinggeven in een productieomgeving
Oriëntatie
Oriënteren op leidinggeven in een productieomgeving
Werkwijzer
Leidinggeven aan medewerkers op een productiebedrijf
Leidinggeven op een productiebedrijf
Hulpmiddelen
Stappenplan operationeel leidinggeven
Actief luisteren
Objectief observeren
Leiderschapsstijlen
Checklist taken verdelen
Checklist instrueren medewerkers algemeen
Informatie
Situationeel leidinggeven
Stijl 1: instrueren
Stijl 2: overtuigen door motiveren
Stijl 3: overleggen door coachen
Stijl 4: delegeren
Organisatiecultuur
PDCA-cyclus
Voortgangscontrole
Actief luisteren
Stappenplan instructie geven
Evalueren
Plannen
Werk verdelen
Verbale en non-verbale communicatie
Toets
Interactieve toets bij ‘Leidinggeven in een productieomgeving’
Bronnen & links
Bronnen & links bij ‘Leidinggeven in een productieomgeving’
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Product bedenken - Waardepropositie
Oriëntatie
Oriëntatie
Informatie
Product of dienst bedenken
Idee bedenken
Behoefte van de klant
Waardepropositie
Businessmodel canvas
Idee beoordelen
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Ondernemer worden
Oriëntatie
Oriëntatie
Informatie
Startende ondernemer
Mijn ondernemerscompetenties
Mijn passie
Mijn werkstijl
Omgaan met tegenslagen
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Marketingplan bedenken
Informatie
Idee vormgeven
Missie en visie
Doelstelling bepalen
Branche in beeld
Verdienmodel
Concurrent in beeld
Doelgroep bepalen
Jouw organisatie
Bedienen van de markt
SWOT-analyse opstellen
Marketingmix
Personeel
Markt onderzoeken
Fieldresearch
Jouw plaats in de keten
Omgevingsfactoren
Product
Plaats
Prijs
Promotie
Presentatie
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Onderneming starten
Informatie
Ondernemingsvormen
Vennootschap onder Firma (VOF)
Bedrijfsorganisatie bepalen
Personeelskosten
ARBO Veiligheid op het werk
Verzekeringen
Bedrijfsverzekering
Productaansprakelijkheid
Contracten
Algemene rechtsbegrippen
Vergunningen
Ondernemen en de fiscus
Subsidies
Eenmanszaak
Commanditaire Vennootschap (CV)
Besloten vennootschap (bv)
Naamloze vennootschap (nv)
Personeelsbehoefte bepalen
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Algemene voorwaarden
Ondernemersfaciliteiten
Belastingheffing eenmanszaak
Belastingheffing bv
Sociale verzekeringen
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In- en verkoop
Informatie
Verkoopplan maken
Huisstijl bepalen
Acquisitie plegen
Verkoopgesprek voorbereiden
Service verlenen
Klachten afhandelen
Verkoopprijs bepalen
Rekening opmaken
Klantenbestand opbouwen
Verkoopbezoeken plannen
Telefonische acquisitie plegen
Verkoopgesprek voeren
Leveringsvoorwaarden bepalen
Koopmotieven
Hulpmiddelen bij een verkoopgesprek
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Omgevingsbewust ondernemen
Informatie
Bewustwording
Verantwoord ondernemen
Duurzaam ondernemen
Multifunctioneel ondernemen
Omgevingsbewust ondernemen
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Financiën beheren
Informatie
Administratie
Wettelijke verplichtingen
Winst
Ontvangsten en uitgaven
Factureren
Debiteuren
Balans
Omzetbelasting
Investeringsbegroting
Exploitatiebegroting
Inkoop
Kosten
Afschrijven
Nettowinst
Break-evenpoint
Budget
Liquiditeit
Liquiditeitsbegroting
Eindbalans
Liquiditeitsgetallen
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Kengetallen brutowinst
Bedrijfsvergelijking
Je eigen geld
Persoonlijke zekerheden
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Continuïteit
Informatie
Uitvinden, innoveren of aanpassen
Nederland en internationale handel
Landbouwbeleid in de EU
Zaken doen met mensen uit andere culturen
Positioneringscriteria
Model van Porter
Herpositioneren
Strategie op klantbehoud
Omgaan met klachten
Netwerken
Reorganiseren
Arbeidsovereenkomst beëindigen
Overname in grote lijnen
Overname en de belastingdienst
Samenwerken
Advies bij overname
Mogelijkheden tot bedrijfsbeëindiging
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Leverancier failliet
Aandachtspunten bij verkoop of beëindiging
Arbeidsmigranten
Ondernemen in het buitenland
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Stadsboerderij
Stadsboerderij - Kennismaken
Stadsboerderij - Schooltuintjes
Stadsboerderij - Konijnen
Stadsboerderij - Het loket
Stadsboerderij - De keuken
Stadsboerderij - Voeren van dieren
Stadsboerderij - Bezoekers
Stadsboerderij - Paarden
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Tuincentrum
Tuincentrum - Kennismaken
Tuincentrum - Verkoop
Tuincentrum - Hovenier
Tuincentrum - Kwekerij
Tuincentrum - Terras ontwerpen
Tuincentrum - Nieuwe voortuin
Tuincentrum - Vijver aanleggen
Tuincentrum - Vijverpomp
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Ijsfabriek
IJsfabriek - Fabriek
IJsfabriek - IJs maken
IJsfabriek - Geitenmelk
IJsfabriek - Aardbeien
IJsfabriek - IJs gezond?
IJsfabriek - IJssalon
IJsfabriek - Werken met Ijs
IJsfabriek - Van alles wat
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Rekenmodule
Rekenmodule - Getallen
Rekenmodule - Breuken
Rekenmodule - Procenten en verhoudingen
Rekenmodule - Tijd
Rekenmodule - Geld
Rekenmodule - Lengte en schaal
Rekenmodule - Oppervlakte
Rekenmodule - Inhoud
Rekenmodule - Tabellen, diagrammen en formules
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