
K/GR/3 werk in tuin en landschap  BB KB GL 
Taak: 
o een onderhoudsplan voor een tuin of deel van een landschap opstellen 
o plaatsen van en technisch onderhoud uitvoeren aan recreatieve 

voorzieningen 
o gangbare planten herkennen en benoemen 
o seizoensgebonden onderhoud verrichten in tuin of landschap 

   

K/GR/3.1    
Deeltaak:  
een onderhoudsplan voor een tuin of deel van een landschap opstellen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. op correcte wijze met klanten omgaan  x x x 
2. de wensen en eisen van een opdrachtgever inventariseren en interpreteren  x x 
3. op basis van de wensen en de eisen van de opdrachtgever een 

onderhoudsplan voor een tuin of een deel van een landschap opstellen, 
rekening houdend met het seizoen 

 x x 

4. een offerte voor het onderhoud opstellen  x x 
K/GR/3.2    
Deeltaak:  
plaatsen van en technisch onderhoud uitvoeren aan recreatieve voorzieningen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. recreatieve voorzieningen plaatsen x x x 
2. recreatieve voorzieningen inspecteren en een onderhoudsplan opstellen  x x 
3. technisch onderhoud en herstelwerkzaamheden uitvoeren  x x x 
K/GR/3.3    
Deeltaak: 
plantrubrieken herkennen en benoemen. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. gangbare planten herkennen en benoemen met de Nederlandse naam x   
2. gangbare planten herkennen en benoemen met de Nederlandse en de 

wetenschappelijke naam 
 x x 

K/GR/3.4    
Deeltaak:  
seizoensgebonden onderhoud verrichten in tuin of landschap. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. gangbare tuinmachines gebruiksklaar maken voor onderhoud aan tuin of 
landschap 

x x x 

2. gereedschappen en gangbare tuinmachines gebruiken en onderhouden x x x 
3. advies geven over seizoensgebonden onderhoud in tuin of landschap x x x 
4. op basis van instructies seizoensgebonden onderhoud verrichten in tuin of 

landschap  
x   

5. seizoensgebonden onderhoud verrichten in tuin of landschap  x x 
6. op basis van instructies voorbereidende werkzaamheden verrichten bij het 

aanleggen van een gazon 
x x x 

7. afval verwijderen en scheiden  x x x 
8. de eigen werkzaamheden beoordelen   x 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


