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Werken met Edu4all

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
- Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
- Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie
- Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
- Volg de stappen.
- Daarna kun je aan de slag!

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met landbouw en tuinbouw

In dit deel maak je kennis met bedrijven die zich bezighouden met landbouw en tuinbouw. De land-
en tuinbouw is een heel belangrijke sector voor Nederland. Zowel voor ons eigen land, maar ook voor
de export van producten. Denk bijvoorbeeld aan de teelt van granen, groenten, aardappelen, maar
ook aan die van planten en fruitsoorten. Je gaat kijken welk type bedrijven hierbij horen en welke
soorten grond er zijn in Nederland. En je leert wat een plant nodig heeft om te groeien.

BRON Lees Tekstbron 4.45 Groene productiebedrijven. Maak daarna opdracht 1 tot en met 4.

1. In bijna elke plaats zit wel een bedrijf dat gewassen teelt.
a. Wat doet een akkerbouwbedrijf?

b. Noem drie voorbeelden van akkerbouw.
1.

2.

3.

c. Wat doet een tuinbouwbedrijf?

d. Noem drie voorbeelden van tuinbouw.
1.

2.

3.
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2. Zoek in je woonplaats of je omgeving een bedrijf dat gewassen teelt.
a. Welke gewassen worden hier geteeld?

b. Welke producten worden er geproduceerd van deze gewassen?

3. Lees de volgende begrippen. Welke omschrijving hoort erbij?

Plek waar gewassen geteeld worden in
kassen

Gewas

Een plaats waar (vaste) planten en bomen
worden geteeld

Teelt

Een groep planten van dezelfde soortAkkerbouw

Gebouw van glas voor het kweken van
planten en groenten

Glastuinbouw

Het kweken van gewassenOpen teelt

Gewassen die buiten geteeld wordenKwekerij

De grond bewerken om er gewassen op te
laten groeien

Kas

4. Er zijn producten die horen bij akkerbouw en producten die horen bij tuinbouw. Geef bij de
afbeeldingen hierna aan of het product bij akkerbouw of tuinbouw hoort.

Akkerbouw / TuinbouwAkkerbouw / TuinbouwAkkerbouw / Tuinbouw
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Akkerbouw / TuinbouwAkkerbouw / TuinbouwAkkerbouw / Tuinbouw

BRON Bekijk de Film Vakbekwaam medewerker teelt. Maak daarna opdracht 5.

5. In de film zie je een kwekerij.
a. Om welk soort teelt gaat het in het filmpje?

b. Is dit een vorm van open of gesloten teelt? Leg je antwoord uit.

c. Welke werkzaamheden zie je allemaal in de film voorbijkomen?

6. Wat lijkt jou leuk aan werken bij een tuinbouwbedrijf? En wat lijkt je daar niet leuk aan?

7. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 2 De leerdoelen bij Deel A

Als je in de land- en tuinbouw wilt gaan werken en je wilt planten of gewassen telen, dan moet je het
volgende weten:

welke type bedrijven in de land- en tuinbouw er zijn1.
wat het verschil is tussen open en gesloten teelt2.
wat de meest voorkomende grondsoorten zijn3.
welke kunstmatige grondsoorten er zijn4.
wat de meest voorkomende teeltmedia zijn5.
welke voorwaarden planten nodig hebben om te kunnen groeien6.
wat fotosynthese is en hoe het werkt7.
wat de zuurgraad en de EC-waarde inhouden8.
welke invloed de pH-waarde en EC-waarde hebben op de groei van planten.9.
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8. Planten groeien niet zomaar. Daar zijn bepaalde voorwaarden voor nodig.
a. Wat denk jij dat een plant nodig heeft om te groeien?

b. Een plant groeit in de grond. Maar niet elke soort grond is geschikt voor elke plant.
Welke grondsoorten ken jij al?

c. Planten groeien zowel buiten in de open grond, als in kassen. Om planten te laten groeien
moet je de grond eerst bewerken. Wat is makkelijker: grond aanpassen bij open of bedekte
landbouw? Leg je antwoord uit.

9. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 3 Taken plannen

10. Bekijk Taak 4 tot en met 9. En bekijk het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met .

Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?

c. Overleg met je docent:
• op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken
• op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen.

10 Werken in de groene productie: gewassen

Deel A Grondsoorten en groeivoorwaarden


