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Inhoud deel 1 van 2

Transporteren van producten en materialen
Zakgoed verplaatsen met de hand ....................................01 | 02 ja GR1-P01
Zakgoed verplaatsen met een steekwagen .........................03 | 04 ja GR1-P01 
Plantgoed verplaatsen met een kruiwagen .........................05 | 06 ja GR1-P01 

Onderhoud materiaal en omgeving
Gras en blad harken3.......................................................07 | 08 ja GR1-P15 
Bestrating buiten vegen ..................................................09 | 10 ja GR1-P14 
Werkomgeving binnen opruimen .......................................11 | 12 ja GR1-P13 
Werkomgeving binnen vegen ................................................. 13 ja GR1-P13 
Zwerfafval verwijderen ....................................................14 | 15 ja GR1-P16 
Onkruid handmatig verwijderen in verharding ....................16 | 17 nee GR1-P18 

Onderhoud grasveld
Grasveld maaien met een handkooimaaier .........................18 | 19 ja GR1-P04 
Grasveld maaien met een motorcirkelmaaier ......................20 | 21 nee GR1-P05 
Gras en blad harken3.......................................................07 | 08 ja GR1-P06 
Graskant steken langs bestrating ......................................22 | 23 ja GR1-P07 
Graskant steken langs een pootlijn ............................24 | 25 | 26 ja GR1-P08 

VE1 PV2

Werker in het groen

1VE = Verplicht voor examen      
2PV = Proeven van vaardigheid
3De vaardigheden ‘gras harken’ en ‘blad harken’ zijn samengevoegd.
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1VE = Verplicht voor examen      
2PV = Proeven van vaardigheid

Werker in het groen

Inhoud deel 2 van 2

Onderhoud border
Onkruid wieden ..............................................................27 | 28 ja GR1-P09
Onkruid schoffelen ..........................................................29 | 30 ja GR1-P09
Onkruid uitharken ...........................................................31 | 32 ja GR1-P15

Onderhoud houtige gewassen
Haag knippen met een handheggenschaar .........................33 | 34 ja GR1-P10
Haag knippen met een accu-heggenschaar ........................35 | 36 nee GR1-P12
Haag knippen met een motorheggenschaar .............................. 37 nee GR1-P12
Haag knippen met een heggenschaar met snoer .................38 | 39 nee GR1-P11

Planten
Bomen planten ................................................. 40 | 41 | 42 | 43 nee GR1-P03
Plant- en perkgoed planten .......................................44 | 45 | 46 ja GR1-P02

Onderhoud terrein, straat- en hekwerk
Begroeiing van gebouwen of hekwerken verwijderen ...........47 | 48 nee GR1-P19 
Houtwerk reinigen ................................................................ 49 nee GR1-P19
Straatwerk reinigen met een hogedrukspuit .......................50 | 51 nee GR1-P17

VE1 PV2


