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Welkom
Welkom op de overzichtspagina's voor de opleidingen Groen, grond en infra.
Op deze pagina's vind je een overzicht van leerstof die je kunt gebruiken om je voor te bereiden op je
werk in de sectoren groen, grond en infra.

Werken in de sector Groen, grond, infra
kn.nu/ww.e1a6d92 (youtube.com)

Toelichting
Leerarrangementen
Leerstof is er op verschillende plekken en via verschillende media. Relevante leeren oefenstof is gerangschikt in 'leerarrangementen'. Deze leerarrangementen
vormen de schakel tussen de externe kwalificatiedossiers, centrale
examenstandaarden en Proeven van Bekwaamheid en de beschikbare
leerstof. Leerstof in de vorm van theoriebronnen, beeldmateriaal, leereenheden van
het Ontwikkelcentrum, oefensituaties en leeractiviteiten uit de back-office van het
Groene Lab. Deze leerstof is vaak beschikbaar via de ECC (Educatieve Content
Catalogus) en het Groene zoekportaal.
In de leerarrangementen Groen, grond, infra is het samenspel tussen leerling,
school en bedrijf en de afstemming tussen theorie en praktijk vormgegeven.
Er is een onderscheid tussen integrale leerarrangementen en basisarrangementen.
In de integrale arrangementen vind je een samenhangend geheel van
werkzaamheden. In de basisarrangementen vind je voor afzonderlijke
werkzaamheden theorievragen en een praktijkopdracht.
Overzicht per niveau
Op deze pagina's vind je een actueel overzicht van de beschikbare
leerarrangementen. De arrangementen zijn geordend naar niveau en naar de
examenstandaarden van De Groene Standaard. Je vindt er de links naar de
integrale arrangementen. In de integrale arrangementen vind je de links naar de
onderliggende basisarrangementen.
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Overzicht per niveau
Niveau II
N.B. Op dit moment zijn alleen voor 'Examenstandaard 140-2: Agrarisch en
groen loonwerk basis' digitale leerarrangementen beschikbaar. Zodra er meer
arrangementen beschikbaar zijn, kun je die op deze pagina's vinden.
Examenstandaard 140-1 Machinevaardigheid
Integraal arrangement:
Examenstandaard 140-2: Agrarisch en groen loonwerk basis
Integraal arrangement:
Uitvoeren gemechaniseerde werkzaamheden agrarisch
kn.nu/ww.480e615 (arrangeren.wikiwijs.nl)

In dit arrangement vind je links naar basisarrangementen voor de volgende
hoofdtaken:
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-

Grondbewerken

-

Zaaien, poten, planten, gewasverzorgen

-

Bemesten

-

Voederwinnen
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Examenstandaard 140-3: Cultuurtechnisch loonwerk basis
Integraal arrangement:

Niveau III
Examenstandaard 150-1: Machinevaardigheid
Integraal arrangement:

Examenstandaard 150-2: Agrarisch en groen loonwerk basis plus
Integraal arrangement:

Examenstandaard 150-3: Cultuurtechnisch loonwerk basis plus
Integraal arrangement:

Examenstandaard 150-4a: Agrarisch en groen loonwerk vakbekwaam
Integraal arrangement:

Examenstandaard 150-4b: Agrarisch, groen en cultuurtechnisch loonwerk
vakbekwaam
Integraal arrangement:

Examenstandaard 150-4c: Agrarisch en groen loonwerk en techniek
vakbekwaam
Integraal arrangement:
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Niveau IV
Examenstandaard 650-1: Machinevaardigheid
Integraal arrangement:
Examenstandaard 650-2: Loonwerk vakbekwaam
Integraal arrangement:
Examenstandaard 650-3: Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra
Integraal arrangement:

Colofon
Arrangement gemaakt in het kader van het project “Verhogen van het rendement
van leren in de BPV (inhoud)”, in opdracht van de stuurgroep van het convenant
“Goed opgeleid is het halve loonwerk”.
Samenstelling projectgroep
Auteurs
·
Erik Bassa – Wellantcollege, locatie Houten
·
Jan Klaver – Clusius College, locatie Hoorn
·
Jaap Steeneveld – Edudelta College, locatie Goes
Onderwijskundige
·
Annet Scholten – Scholten onderwijskundig advies, Almen
Redacteur
·
Clazien Rodenburg - Studio Maan, Geldrop
Projectleider
·
Mark van Vliet – Ontwikkelcentrum, Ede
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Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau

;;;;;;;;;;;;;;;;;

Eindgebruiker

leraar

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting

0 uur en 50 minuten

Bronnen

Bron
Werken in de sector Groen, grond, infra
https://www.youtube.com/v/JjG9SnEftDA?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0

Type

Uitvoeren gemechaniseerde werkzaamheden agrarisch
http://arrangeren.wikiwijs.nl/26418/Uitvoeren_gemechaniseerde_werkzaamhede
n_agrarisch

Link
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