
Profielvak: Groen  BB KB GL 

Module 1: groene productie    

Taak: 

Groene productie mogelijk maken: 

o kennis hebben van eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, 

rekening houdend met omgevingsfactoren 

o plantaardige producten vermeerderen, gewassen en planten telen en 

oogsten en daarbij gangbare technologie en technieken herkennen en 

gebruiken    

o op bedrijfsmatige wijze dieren houden, hierbij verantwoorde keuzes maken, 

met respect voor welzijn, voedselveiligheid, milieu en duurzaamheid  

   

P/GR/1.1    

Deeltaak: 

kennis hebben van eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, 

rekening houdend met omgevingsfactoren.   

 

De kandidaat kan: 

   

1. de meest voorkomende bedrijfsvormen en nevenactiviteiten herkennen en 

benoemen  

x x  

2.   bedrijfskolommen benoemen x x  

3.   verschillende technologische en innovatieve ontwikkelingen herkennen en  

      benoemen 

x x  

4.   de effecten benoemen van agrarische productie op het milieu en  

      op de eindproducten.  

x x  

5.   vormen van het beheer van het landelijk gebied herkennen en benoemen x x  

P/GR/1.2    

Deeltaak: 

plantaardige producten vermeerderen, gewassen en planten telen en oogsten en 

daarbij gangbare technologie en technieken herkennen en gebruiken.   

 

De kandidaat kan: 

   

1.   op basis van instructies teeltwerkzaamheden uitvoeren x   

2.   teeltwerkzaamheden benoemen, kiezen, voorbereiden en uitvoeren  x  

3.   op basis van instructies op generatieve en vegetatieve wijze 

      vermeerderingsmethoden bij planten uitvoeren 

x   

4.   generatieve en vegetatieve vermeerderingsmethoden bij planten toepassen   x  

5.   de groeivoorwaarden van planten benoemen en toepassen x x  

6.   op basis van instructies het juiste moment van oogsten vaststellen, oogsten 

      en producten sorteren en bewaren 

x   

7.   het juiste moment van oogsten vaststellen, oogsten, producten sorteren en  

      bewaren  

 x  

8.   gangbare technologie en technieken toepassen x x  

P/GR/1.3    

Deeltaak: 

op bedrijfsmatige wijze dieren houden en hierbij verantwoorde keuzes maken 

met respect voor welzijn, voedselveiligheid, milieu en duurzaamheid. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. productiedoelen aan de hand van het exterieur van dieren herkennen en 

benoemen 

x x  

2. verschillende dierhouderijsystemen in de productiesector herkennen en 

benoemen  

x x  

3.   op basis van huisvestingsnormen een verblijf voor productiedieren  

      beoordelen 

x x  



4.   begrippen van voortplanting en het belang van voortplanting en fokkerij bij 

      dieren benoemen 

x x  

5.   voersoorten herkennen en benoemen en voer afwegen volgens het  

      voeradvies 

x x  

6.   op basis van instructie de gezondheid en het welzijn van dieren beoordelen  x   

7.   de gezondheid en het welzijn van dieren beoordelen en eventuele  

      verbeterpunten aangeven 

 x  

8.   gegevens aflezen uit automatiseringssystemen x x  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

x x  

 


