
K/D&P/7 milieu, hergebruik en duurzaamheid  BB KB GL 

Taak:  

o duurzaam consumeren in de persoonlijke leefomgeving 
o afvalstromen herkennen en benoemen  
o producten recyclen en verkopen   

   

K/D&P/7.1    

Deeltaak: 
duurzaam consumeren in de persoonlijke leefomgeving. 

De kandidaat kan: 

   

1. aan de hand van keurmerken de eigenschappen van producten 
beschrijven 

x x x 

2. producten vergelijken aan de hand van keurmerken en een keuze maken 
uit het assortiment vanuit het perspectief van duurzaamheid 
(bijvoorbeeld milieu, dierenwelzijn) 

x x x 

3. duurzaam consumentengedrag herkennen en benoemen (gericht op 
consumptie van bijvoorbeeld kleding, voeding, bloemen, tuinhout, reizen, 
meubels, energie, elektrische apparatuur) 

x x x 

4. aan de hand van instructies onderzoek doen naar consumentengedrag 
(denk aan verspilling en overconsumptie) 

x   

5. onderzoek doen naar consumentengedrag (denk aan verspilling en 
overconsumptie) 

 x x 

6. aan de hand van instructies consumptie besparende maatregelen ten 
uitvoer brengen en de maatregelen verantwoorden 

x   

7. consumptie besparende maatregelen ten uitvoer brengen en de 
maatregelen verantwoorden 

 x x 

K/D&P/7.2    

Deeltaak: 
afvalstromen herkennen en benoemen. 

De kandidaat kan: 

   

1. aan de hand van instructies onderzoek doen naar de hoeveelheid en 
soorten afval 

x   

2. onderzoek doen naar de hoeveelheid en soorten afval  x x 

3. de afvalhiërarchie benoemen (preventie, hergebruik, recycling, 
herstelgebruik, afbraak) 

 x x 

4. soorten afval herkennen en benoemen (zoals, bedrijfsafval, bouw en 
sloop, glas, folie, groenafval, hout, papier en karton, vertrouwelijk, 
chemisch afval, elektrisch en elektronisch afval, restafval) 

x x x 

5. voor de afvalstromen van een bedrijf geschikte containers en 
inzamelmiddelen selecteren 

x x x 

6. de waarde van afval als grondstof voor nieuwe producten benoemen 
(kringloopdenken) 

 x x 

7. voor- en nadelen benoemen van afvalverwerking   x x 

8. de levenscyclusanalyse van producten benoemen (grondstof, productie, 
verpakken, verkopen, gebruik, recycling, grondstof)  

x x x 

K/D&P/7.3    

Deeltaak:  
producten recyclen en verkopen.   

   



De kandidaat kan: 

1. voorbeelden geven van recycling x x x 

2. afgedankte producten inzamelen x x x 

3. aan de hand van instructies afgedankte producten opknappen voor 
hergebruik 

x   

4. een afgedankt product opknappen voor hergebruik  x x 

5. aan de hand van instructies van afgedankte producten een samengesteld 
product maken (assembleren, samenvoegen) 

x   

6. van afgedankte producten een samengesteld product maken 
(assembleren, samenvoegen) 

x x x 

7. ontwerpen voor recycling  x x 

8. recyclede producten promoten en in de verkoop brengen x x x 

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

x x x 

 


