
Profielvak: Groen   BB  KB  GL  

Module 3: vergroening stedelijke omgeving       

Taak:  
o een ontwerp maken voor de inrichting van een groene ruimte met 

planten en dieren  

o een ontwerp voor een groene ruimte met planten en dieren realiseren 
o een groene ruimte onderhouden en beheren  
o anderen informeren over het belang van planten en dieren en over de 

herkomst van natuurlijke producten  

  

  

  

  

  

  

P/GR/3.1        

Deeltaak:  
een ontwerp maken voor de inrichting van een groene ruimte met planten en 

dieren.  

  
De kandidaat kan:  

      

1.   een ontwerptekening maken voor een groene ruimte met daarin een groen  
      object  

  x  x  

2.    een ontwerptekening lezen en gebruiken  x  x  x  

3.   innovatieve ontwikkelingen toepassen in een ontwerp van een groene ruimte     x  x  

4.   aan de hand van eisen voor een bepaalde diersoort een huisvesting en  
kooiverrijking ontwerpen  

x      

5.   een huisvesting voor dieren en een kooiverrijking ontwerpen en de gemaakte 
keuzen toelichten  

  x  x  

P/GR/3.2        

Deeltaak:  
een ontwerp voor een groene ruimte met planten en dieren realiseren.   
  
De kandidaat kan:  

      

1.   aan de hand van een tekening een ruimte inrichten  x  x  x  

2.   met behulp van instrumenten en apparaten, schattingen en metingen 
uitvoeren om een ontwerp te realiseren  

x  x  x  

3.   op basis van een beplantingsplan een ruimte beplanten  x  x  x  

4.   op basis van instructies een huisvesting en kooiverrijking voor dieren 
realiseren  

x      

5.   een huisvesting en een kooiverrijking voor dieren realiseren     x  x  

P/GR/3.3        

Deeltaak:  
een groene ruimte onderhouden en beheren.   
  
De kandidaat kan:  

      

1.   groene onderhoudswerkzaamheden uitvoeren   x      

2.   groene onderhoudswerkzaamheden inventariseren en uitvoeren    x    

3.   een onderhoudsplan opstellen en uitvoeren       x  

4.   dieren huisvesten, voeren en verzorgen en daarbij rekening houden met het 

welzijn van dieren  
x  x  x  

5.   groei- en productievoorwaarden toepassen voor landbouwgewassen in een 
     stedelijke omgeving  

    x  

6.   door middel van onderzoek aantonen of water veilig is voor gebruik door 

planten en dieren  

 x  x x  



P/GR/3.4        

Deeltaak:  

anderen informeren over het belang van planten en dieren en over de  

herkomst van natuurlijke producten.  
 
De kandidaat kan:  

      

1.   informatie geven over de functie en het belang van planten en dieren  x  x  x  

2.  informatie geven over de herkomst van natuurlijke producten  x  x  x  

3.  informatie geven over innovatieve ontwikkelingen in een stedelijke omgeving    x  x  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding.  

x  x  x  

  


