
PTA 2019-2021

Vak: Groen Klas: 3 Leerweg: Basis

Periode volgnr Afkorting Omschrijving Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj3 Module 1 Groene productie
100 Beroepshouding module 1 1 samengesteld P/GR/1.1
101 BH opdracht zoonose theorie cijfer 1 deeltoets P/GR/ 1.2 100 min

102 Vaardigheden module 1 ** 1 samengesteld P/GR/1.3
103 VH Praktische opdracht praktijk cijfer 2 deeltoets 50 min

104 VH Presentatie zoonose presentatie cijfer 2 deeltoets 15 min

105 Theorie module 1** 2 samengesteld

106 TH Schriftelijke overhoring bronst theorie cijfer 1 deeltoets 30 min

107 TH Eindtoets module 1 theorie cijfer 2 deeltoets 50 min

Stage
108 stage Lintstage periode 1 presentatie (en beoordeling stagebedrijf) presentatie cijfer 3

Module 2 Tussen productie en verkoop
200 Beroepshouding module 2** 1 samengesteld P/GR/2.1
201 BH Video opdracht voedselverspilling theorie cijfer 1 deeltoets P/GR/2.2 200 min

202 BH Praktische opdracht weekmenu met budget praktijk cijfer 1 deeltoets P/GR/2.3 200 min

203 Vaardigheden module 2 2 samengesteld

204 VH Kookopdracht met presenteren recept praktijk cijfer 2 deeltoets 100 min

205 Theorie module 2** 2 samengesteld

206 TH De andere kant van voeding theorie cijfer 1 deeltoets 100 min

207 TH Eindtoets module 2 theorie cijfer 2 deeltoets 50 min

Stage
208 stage Lintstage periode 2 verslag (en beoordeling stagebedrijf) verslag cijfer 3

Module 3 Vergroening stedelijke omgeving
300 Beroepshouding module 3** 1 samengesteld P/GR/3.1
301 BH Verwerkingsopdracht milieu theorie cijfer 1 deeltoets P/GR/3.2 50 min

302 BH Praktische opdracht  vierkant uitzetten praktijk cijfer 1 deeltoets P/GR/3.3 20 min

303 Vaardigheden module 3** 2 samengesteld P/GR/3.4
304 VH Fotocollage groen in de stad praktijk cijfer 1 deeltoets 100 min

305 VH Presentatie educatieve activiteit presentatie cijfer 2 deeltoets 15 min

306 Theorie module 3 2 samengesteld

307 TH Eindtoets module 3 theorie cijfer 2 deeltoets 50 min

Stage
308 stage Lintstage periode 3 verslag (en beoordeling stagebedrijf) verslag cijfer 3

Stage behoort bij de competetie op loopbaanorientatie en -ontwikkeling
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BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie

**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Tijdens periode 4 mag er 1 van bovenstaande cijfers herkanst worden

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

Periode volgnr Afkorting Omschrijving Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj4 Module 4 Groen vormgeving en verkoop
400 Beroepshouding module 4 2 samengesteld
401 BH Praktische opdracht verkoopgesprek praktijk cijfer 2 deeltoets P/GR/4.1 50 min

402 Vaardigheden module 4** 1 samengesteld P/GR/4.2
403 VH Verslag  onderzoek verschil tussen winkel presentatie cijfer 1 deeltoets P/GR/4.3 100 min

404 VH Muurkrant marketingmix presentatie 1 deeltoets 50 min

405 Theorie module 4** 2 samengesteld
406 TH Advertentie maken theorie cijfer 1 deeltoets 50 min

407 TH Eindtoets module 4 theorie cijfer 2 deeltoets 50 min

Beroepspraktijk
600 Stage leerjaar 4** 3 samengesteld Competentie 
601 stage Lintstage periode 1 presentatie (en beoordeling stagebedrijf) presentatie cijfer 1 deeltoets Loopbaanorientatie en
602 stage Lintstage periode 2 verslag (en beoordeling stagebedrijf) verslag cijfer 1 deeltoets en -ontwikkeling
603 stage Lintstage periode 3 verslag (en beoordeling stagebedrijf) verslag cijfer 1 deeltoets

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie
Tijdens periode 4 mag er 1 van bovenstaande cijfers herkanst worden
**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

P/GR/4.1 verschillen tussen winkelformules benoemen en hier naar handelen, producten bestellen en bestelde 

goederen en producten in ontvangst nemen, controleren, verwerken en verzorgen.

P/GR/4.2 ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een winkelformule. 

P/GR/4.3 producten verkopen

P/Gr/2.3 een voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen en verwerken tot een 

order en goederen klaarzetten voor verzending. 

P/GR/3.1 een ontwerp maken voor de inrichting van een groene ruimte met planten en dieren.

P/GR/3.2 een ontwerp voor een groene ruimte met planten en dieren realiseren. 

P/GR/3.3 een groene ruimte onderhouden en beheren. 
P/GR/3.4 anderen informeren over het  belang van planten en dieren en over de herkomst  van natuurlijke producten.
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P/GR/1.1 eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, rekening houdend met 
omgevingsfactoren.  

P/GR/1.2 plantaardige producten vermeerderen, gewassen en planten telen en oogsten en daarbij gangbare technologie 

gebruiken.  

P/GR/1.3 Op bedrijfsmatig wijze dieren houden en hierbij verantwoorde keuzes maken met respect voor welzijn, 

voedselveiligheid, milieu en duurzaamheid.

P/GR/2.1 voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat en verantwoord hanteren, verwerken, bereiden en 

bewaren.

P/GR/2.2 n de groene sector geproduceerde producten selecteren, verpakken en transport klaar maken. 



PTA 2019-2021
Groen Klas: 3 Leerweg: Kader

Periode volgnr Afkorting Omschrijving Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj 3 Module 1 Groene productie

100 Beroepshouding module 1 1 samengesteld P/GR/1.1
101 BH Verwerkingsopdracht zoonose theorie cijfer 1 deeltoets P/GR/ 1.2 100 min

102 Vaardigheden module 1 ** 2 samengesteld P/GR/1.3
103 VH Praktische opdracht praktijk cijfer 1 deeltoets 50 min

104 VH Presentatie zoonose presentatie cijfer 2 deeltoets 15 min

105 Theorie module 1** 2 samengesteld

106 TH Schriftelijke overhoring bronst theorie cijfer 1 deeltoets 30 min

107 TH Eindtoets module 1 theorie cijfer 2 deeltoets 50 min

Stage
108 stage Lintstage periode 1 presentatie (en beoordeling stagebedrijf) presentatie cijfer 3

Module 2 Tussen productie en verkoop
200 Beroepshouding module 2** 1 samengesteld P/GR/2.1
201 BH Video opdracht voedselverspilling theorie cijfer 1 deeltoets P/GR/2.2 200 min

202 BH Praktische opdracht weekmenu met budget praktijk cijfer 1 deeltoets P/GR/2.3 200 min

203 Vaardigheden module 2 2 samengesteld

204 VH Kookopdracht met presenteren recept praktijk cijfer 2 deeltoets 100 min

205 Theorie module 2** 2 samengesteld

206 TH De andere kant van voeding theorie cijfer 1 deeltoets 100 min

207 TH Eindtoets module 2 theorie cijfer 2 deeltoets 50 min

Stage
208 stage Lintstage periode 2 verslag (en beoordeling stagebedrijf) verslag cijfer 3

Module 3 Vergroening stedelijke omgeving
300 Beroepshouding module 3** 1 samengesteld P/GR/3.1
301 BH Verwerkingsopdracht milieu theorie cijfer 1 deeltoets P/GR/3.2 50 min

302 BH Praktische opdracht  vierkant uitzetten praktijk cijfer 1 deeltoets P/GR/3.3 20 min

303 Vaardigheden module 3** 2 samengesteld P/GR/3.4
304 VH Fotocollage groen in de stad praktijk cijfer 1 deeltoets 100 min

305 VH Presentatie educatieve activiteit presentatie cijfer 2 deeltoets 15 min

306 Theorie module 3 2 samengesteld

307 TH Eindtoets module 3 theorie cijfer 2 deeltoets 50 min

Stage
308 stage Lintstage periode 3 verslag (en beoordeling stagebedrijf) verslag cijfer 3

Stage behoort bij de competetie op loopbaanorientatie en -ontwikkeling

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie

**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Tijdens periode 4 mag er 1 van bovenstaande cijfers herkanst worden

Cijfer wordt afgerond op één decimaal
P/GR/3.2 een ontwerp voor een groene ruimte met planten en dieren realiseren. 

P/GR/3.3 een groene ruimte onderhouden en beheren. 
P/GR/3.4 anderen informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke producten.

P/GR/1.2 plantaardige producten vermeerderen, gewassen en planten telen en oogsten en 

daarbij gangbare technologie gebruiken.  

P/GR/1.3 Op bedrijfsmatig wijze dieren houden en hierbij verantwoorde keuzes maken met 

respect voor welzijn, voedselveiligheid, milieu en duurzaamheid.

P/GR/2.1 voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat en verantwoord hanteren, verwerken, bereiden en 

bewaren.

P/GR/2.2 n de groene sector geproduceerde producten selecteren, verpakken en transport klaar maken. 

P/Gr/2.3 een voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen en verwerken tot een 

order en goederen klaarzetten voor verzending. 

P/GR/3.1 een ontwerp maken voor de inrichting van een groene ruimte met planten en dieren.

T
ijd

e
n

s
 p

e
ri

o
d

e
 4

 d
e

 m
o

g
e

lij
k
h

e
id

 1
 c

ijf
e

r 
te

 h
e

rk
a

n
s
e

n
.

P/GR/1.1 eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, rekening houdend met 
omgevingsfactoren.  



Periode volgnr Afkorting Omschrijving Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj4 Module 4 Groen vormgeving en verkoop
400 Beroepshouding module 4 2 samengesteld
401 BH Praktische opdracht verkoopgesprek praktijk cijfer 2 deeltoets P/GR/4.1 50 min

402 Vaardigheden module 4** 1 samengesteld P/GR/4.2
403 VH Verslag  onderzoek verschil tussen winkel presentatie cijfer 1 deeltoets P/GR/4.3 100 min

404 VH Muurkrant marketingmix presentatie cijfer 1 deeltoets 50 min

405 Theorie module 4** 2 samengesteld
406 TH Advertentie maken theorie cijfer 1 deeltoets 50 min

407 TH Eindtoets module 4 theorie cijfer 2 deeltoets 50 min

Beroepspraktijk
600 Stage leerjaar 4** 3 samengesteld Competentie 
601 stage Lintstage periode 1 presentatie (en beoordeling stagebedrijf) presentatie cijfer 1 deeltoets Loopbaanorientatie en
602 stage Lintstage periode 2 verslag (en beoordeling stagebedrijf) verslag cijfer 1 deeltoets en -ontwikkeling
603 stage Lintstage periode 3 verslag (en beoordeling stagebedrijf) verslag cijfer 1 deeltoets

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie
Tijdens periode 4 mag er 1 van bovenstaande cijfers herkanst worden
**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

PTA 2019-2021

Vak: Groen Klas: 4 Leerweg:Basis/Kader

Periode volgnr Afkorting Omschrijving: Keuzevak Groene vormgeving en styling Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj4 Keuzevak Groene vormgeving en styling
700 Beroepshouding keuzevak 2 samengesteld K/GR/5.1
701 BH Praktische opdracht bloemschikken (mogelijk krans) praktijk cijfer Nee 2 deeltoets K/GR/5.2 100

702 Vaardigheden keuzevak** 1 samengesteld K/GR/5.4
703 VH Verslag bloemen en planten in de geschiedenis verslag cijfer Nee 1 deeltoets K/GR/5.5 100

704 VH verwerkingsopdracht Pinterest presentatie cijfer Nee 1 deeltoets 50

705 Theorie keuzevak** 2 samengesteld

706 TH Schriftelijke overhoring bloemenkennis theorie cijfer Nee 1 deeltoets 20

707 TH Eindtoets keuzevak theorie cijfer Nee 2 deeltoets 50

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie

**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

P/GR/4.3 producten verkopen

K/GR/5.1 vormgeven.

K/GR/5.2 technieken gebruiken en combineren bij de vormgeving van een plantaardig product.

K/GR/5.4een plantaardig product vormgeven vanuit een kunsthistorisch perspectief.

K/GR/5.5 een stijlkamer ontwerpen en sfeer geven aan een interieur
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P/GR/4.1 verschillen tussen winkelformules benoemen en hier naar handelen, producten bestellen en bestelde 

goederen en producten in ontvangst nemen, controleren, verwerken en verzorgen.

P/GR/4.2 ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een winkelformule. 



Periode volgnr Afkorting Omschrijving: Keuzevak Bloemwerk Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj4 Keuzevak Bloemwerk K/GR/4.1
800 Beroepshouding keuzevak 2 samengesteld K/GR/4.2
801 BH Praktische opdracht bloemschikken ( mogelijk boeket) praktijk cijfer Nee 2 deeltoets K/GR/4.3 100

802 Vaardigheden Keuzevak** 1 samengesteld

803 VH Klantgesprek verslag cijfer Nee 1 deeltoets 10

804 VH opdracht op bestelling presentatie cijfer Nee 1 deeltoets 100

805 Theorie keuzevak** 2 samengesteld

806 TH Schriftelijke overhoring bloemenkennis theorie cijfer Nee 1 deeltoets 20

807 TH Eindtoets keuzevak theorie cijfer Nee 2 deeltoets 50

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie

**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

Periode volgnr Afkorting Omschrijving: Keuzevak Voeding hoe maak je het Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj3 Keuzevak Voeding hoe maak je het K/GR/11.1
900 Beroepshouding keuzevak** 2 samengesteld K/GR/11.2
901 BH De vegetarische maaltijd praktijk cijfer Nee 1 deeltoets K/GR/11.3 100

902 BH conserveren vers product praktijk cijfer Nee 1 deeltoets 100

903 Vaardigheden Keuzevak 1 samengesteld

904 VH etiket lezen en ontwerpen verslag cijfer Nee 1 deeltoets 50

905 VH Voedingsadvies verslag cijfer Nee 1 deeltoets 50

906 Theorie keuzevak 2 samengesteld

907 TH Eindtoets keuzevak theorie cijfer Nee 2 deeltoets 50

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie
**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

K/GR/4.2 winkelproducten inpakken

K/GR/4.3 symboliek gebruiken in een bloemarrangement.  

K/GR/11.1 ontwikkelingen in de levensmiddelenbranche en de voedingsmiddelenindustrie beschrijven

 en hier op eenvoudige wijze op inspelen.
K/GR/11.2 grondstoffen verwerken en bereiden tot een kwalitatief goed halffabricaat of eindproduct

K/GR/11.3 een voedingsadvies geven

K/GR/4.1 bloemwerk maken



Periode volgnr Afkorting Omschrijving: Keuzevak Groei en oogst Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj3 Keuzevak Groei en oogst
1000 Beroepshouding keuzevak** 2 samengesteld K/GR/7.1
1001 BH Praktijk tuin praktijk cijfer Nee 2 deeltoets K/GR/7.2 50

1002 BH Zaaibak groente praktijk cijfer Nee 1 deeltoets K/GR/7.3 50

1003 BH geoogste producten opslaan en transportklaar maken verslag cijfer Nee 1 deeltoets 100

1004 Vaardigheden Keuzevak 1 samengesteld

1005 VH opdracht ziekten en plagen verslag cijfer Nee 1 deeltoets 50

1006 Theorie keuzevak 2 samengesteld

1007 TH Eindtoets keuzevak theorie cijfer Nee 2 deeltoets 50

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie

**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

Periode volgnr Afkorting Omschrijving: keuzevak Tuinontwerp en -aanleg Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj4 Keuzevak tuinontwerp en -aanleg
1100 Beroepshouding keuzevak** 1 samengesteld

1101 BH Bestraten praktijk cijfer Nee 1 deeltoets K/GR/2.1 50

1102 BH Beplanting praktijk cijfer Nee 1 deeltoets K/GR/2.2 30

1103 Vaardigheden Keuzevak** 2 samengesteld K/GR/2.3
1104 VH Tuinontwerp met beplantingsplan verslag cijfer Nee 1 deeltoets 400

1105 VH Digitaal herbarium verslag cijfer Nee 2 deeltoets 300

1106 Theorie keuzevak 2 samengesteld

1107 TH Eindgesprek keuzevak theorie cijfer Nee 2 deeltoets 15

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie

**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

K/GR/2.3 werkzaamheden opleveren.

K/GR/7.1 teelt optimaliseren.

K/GR/7.2 gewassen oogsten.

K/GR/7.3 producten verwerken, bewaren en de kwaliteit beoordelen.

K/GR/2.1 oriëntatie op ontwerpen en aanleggen van tuinen.

K/GR/2.2 tuinen ontwerpen en aanleggen.



Periode volgnr Afkorting Omschrijving: keuzevak Groei voorbereiden Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj4 Keuzevak Groei voorbereiden
1200 Beroepshouding keuzevak** 1 samengesteld K/GR/6.1
1201 BH Bestraten praktijk cijfer Nee 1 deeltoets K/GR/6.2 50

1202 BH Beplanting praktijk cijfer Nee 1 deeltoets K/GR/6.3 50

1203 Vaardigheden Keuzevak** 2 samengesteld

1204 VH Teeltmedium gereed maken praktijk cijfer Nee 1 deeltoets 50

1205 VH Digitaal herbarium verslag cijfer Nee 2 deeltoets 100

1206 Theorie keuzevak 2 samengesteld

1207 TH Eindtoets keuzevak theorie cijfer Nee 2 deeltoets 50

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie

**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

Periode volgnr Afkorting Omschrijving: Keuzevak Gezonde dieren profiel overstijgens Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj3 Keuzevak Gezonde dieren
1300 Beroepshouding keuzevak 1 samengesteld K/GR/9.1
1301 BH Video hanteren dieren praktijk cijfer Nee 1 deeltoets K/GR/9.2 100

1302 Vaardigheden Keuzevak** 2 samengesteld K/GR/9.3
1303 VH gezondheid en welzijn dier verslag cijfer Nee 1 deeltoets 50

1304 VH gezondheidscontrole praktijk cijfer Nee 2 deeltoets 30

1305 Theorie keuzevak** 2 samengesteld

1306 TH So dierziekte theorie cijfer Nee 1 deeltoets 40

1307 TH Eindtoets keuzevak theorie cijfer Nee 2 deeltoets 50

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie

**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

K/GR/9.2 gezondheidscontrole uitvoeren en hygiënisch werken

K/GR/9.3 het dier in verschillende levensfasen en productiecycli verzorgen

K/GR/6.1 het teeltmedium gereed maken voor een teelt en onderhouden.

K/GR/6.2 met plantmateriaal omgaan.

K/GR/6.3 plantmateriaal zaaien, planten en poten.

K/GR/9.1 op basis van de voedingsbehoefte van dieren en de samenstelling van het voer een voeradvies 

opstellen.



Periode volgnr Afkorting Omschrijving: Keuzevak Houden van dieren profiel overstijgens Soort Cijfer/OVGHerkansen Weging Type toets Exameneenheid Tijdsduur toets

Lj3 Keuzevak Houden van dieren
1400 Beroepshouding keuzevak 1 samengesteld K/GR/8.1
1401 BH Video hanteren dieren praktijk cijfer Nee 1 deeltoets K/GR/8.2 100

1402 Vaardigheden Keuzevak** 2 samengesteld K/GR/8.3
1403 VH Documantaire verslag met mening verslag cijfer Nee 1 deeltoets 50

1404 VH Reinigen en ontsmetten dierenverblijf praktijk cijfer Nee 2 deeltoets 100

1405 Theorie keuzevak** 2 samengesteld

1406 TH So rassenkennis theorie cijfer Nee 1 deeltoets 30

1407 TH Eindtoets keuzevak theorie cijfer Nee 2 deeltoets 50

BH = beroepshouding

VH = vaardigheden

TH = theorie

**= Dit is een onderdeel van het samengesteld cijfer.

Cijfer wordt afgerond op één decimaal

K/GR/8.1 diersoorten en rassen herkennen en benoemen.

K/GR/8.2 huisvesting van dieren met betrekking tot dierenwelzijn beoordelen.

K/GR/8.3 dagelijkse en periodieke verzorgingswerkzaamheden uitvoeren.


