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INLEIDING 
 

Naast het leren op school leer je tijdens je werk in de zogenaamde Beroeps Praktijk Vorming 

(BPV). Dit betekent dat je tijdens je werk oefent met de vaardigheden en werkzaamheden die 

je aan het eind van de opleiding moet beheersen. Je praktijkopleider begeleidt je daarin. Je 

vorderingen worden bijgehouden. Zo garanderen we het bedrijfsgerichte karakter van de 

opleiding. In de bijlage bij de Praktijkovereenkomst zie je welke onderdelen van het 

kwalificatiedossier je in je BPV dient te behalen. 

 

De BPV werkmap Helicon MBO Boxtel is zowel voor de leerling, de BPV begeleider(s) van 

het BPV bedrijf en de school een belangrijk hulpmiddel om je BPV-periode tot een succes te 

maken. Je voert opdrachten uit om te oefenen en om te laten zien wat je geleerd hebt.  

 

De leerling is verantwoordelijk voor het invullen en bijhouden van de werkmap. De leerling 

heeft deze map altijd bij zich. De stagebegeleider, de coach (of bezoekende docent) moeten 

altijd inzage kunnen hebben. 

 

Er zijn wettelijke eisen waaraan een BPV moet voldoen. Daarom moet je minimaal 4 weken 

voor de aanvang van de BPV periode een voorstel-formulier indienen. Na goedkeuring van 

het voorstel wordt een Praktijkovereenkomst (POK) gemaakt. Zowel het bedrijf als de leerling 

krijgen een exemplaar toegestuurd. Dit wordt door Back Office verzorgd. Deze overeenkomst 

vermeldt de rechten en plichten van alle partijen, die bij de BPV betrokken zijn. 

 

Voor aanvang van de BPV periode moet een ondertekende POK naar de Back Office zijn 

gestuurd. 

 

Binnen 2 weken na afloop van de BPV periode moet een compleet ingevulde urenrapportage 

bij de Back Office zijn ingediend. Pas dan kan de BPV een formeel onderdeel van de 

opleiding zijn. 
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OVERZICHT BPV-TAKEN 
 

Nummer 
opdracht 

Werkproces nummer Naam opdracht Uitvoeren 
op 

1 1.1 | 6.1 | 6.3 Opschonen  

2 6.1 | 6.3 Het gebruik van harde materialen  

3 6.1 | 6.3 Inzet van gereedschappen en machines  

4 4.2 | 4.3 Contact met opdrachtgever – omstanders  

5 4.1 Klachtafhandeling  

6 1.1 | 1.8 | 6.1 | 6.3 Het gebruik van beplantingen  

7 1.1 | 6.1 | 6.3 Het gebruik van meststoffen  

8 2.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 Onderhoud aan verhardingen  
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OVERZICHT KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN 
 

 

Kerntaak 1  voert aanlegwerkzaamheden uit in natuur en leefomgeving 

Werkproces 1.1 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden 

Werkproces 1.8 Legt groen aan 

 

 

 

Kerntaak 2  voert onderhoudswerkzaamheden uit in natuur en leefomgeving 

Werkproces 2.1 Voert bodemverbetering uit 

Werkproces 2.4 Onderhoudt verhardingen 

 

 

Kerntaak 4   draagt zorg voor publiek en omstanders 

Werkproces 4.1 Signaleert en handelt klachten af  

Werkproces 4.2 Onderhoudt contacten met publiek en omstanders  

Werkproces 4.3 Staat publiek te woord  

 

 

Kerntaak 6   organiseert en begeleid werkzaamheden 

Werkproces 6.1 Plant en verdeelt werkzaamheden  

Werkproces 6.2 Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied  

Werkproces 6.3 Organiseert materiaal en materieel  

 

B aansturen 

C begeleiden 

D aandacht en begrip tonen 

E samenwerken en overleggen 

G relaties bouwen en netwerken 

H overtuigen en beïnvloeden 

I presenteren 

J formuleren en rapporteren 

K vakdeskundigheid toepassen 

L materialen en middelen inzetten 

N onderzoeken 

Q plannen en organiseren 

R op de behoefte en de verwachtingen van de klant richten 

S kwaliteit leveren 

T instructies en procedures opvolgen 
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CONTACTGEGEVENS 
 

 

School   Helicon MBO Boxtel 

Adres    Schouwrooij 2, 5281 RE, Boxtel 

Telefoonnummer  088 435 4355 

Contactpersoon  _______________________________________________ 

  

 

Leerling   _______________________________________________ 

Adres     _______________________________________________ 

Telefoonnummer  _______________________________________________ 

Waarschuwen bij ongeval (I.C.E.) ___________________________________________ 

Opleiding    _______________________________________________ 

Schooljaar   _______________________________________________ 

Medische bijzonderheden _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

   

Bedrijf    _______________________________________________ 

Adres    _______________________________________________ 

Contactpersoon  _______________________________________________ 

Praktijkopleider:   _______________________________________________ 

Telefoonnummer   _______________________________________________ 
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AFSPRAKEN OVER DE BPV 
 

Taakverdeling tussen bedrijf, school en leerling 

Praktijkopleider bedrijf 

Begeleider voor ondersteuning,  persoonlijk adviseur voor de opleiding, medebeoordelaar van 

je functioneren in de praktijk. Deze persoon is contactpersoon vanuit de beroepspraktijk en 

fungeert als ervaringsdeskundige. In de praktijk is dit meestal je direct leidinggevende. 

BPV-begeleider Helicon (coach) 

Deze begeleider is een medewerker van Helicon Opleidingen die het leerproces op de 

werkplekken volgt, begeleidt en eventueel corrigeert.  

Leerling 

Zorgt ervoor dat hij zich inzet om zoveel mogelijk te leren op het bedrijf. Komt de afspraken 

met school en bedrijf na. Geeft op tijd aan als hij/zij daarbij ondersteuning nodig heeft.  

 

Praktijkovereenkomst 

De leerling moet voor aanvang van de BPV een door alle partijen ondertekende POK (Praktijk 

Overeenkomst) hebben. De POK wordt in drievoud naar de leerling gestuurd. De leerling is er 

voor verantwoordelijk, dat de POK wordt ondertekend en wordt ingediend. Zonder geldige 

POK geen BPV. 

 

Uren-rapportage 

De leerling is er verantwoordelijk voor dat de uren-rapportage wordt ingevuld en door het 

bedrijf wordt ondertekend. De leerling moet de uren-rapportage direct na afloop van de BPV 

periode inleveren (mailen naar de coach, of een papieren versie inleveren bij de coach, onder 

vermelding van naam en klas). Een uren-rapportage is nodig om de BPV formeel als afgerond 

te beschouwen. Voor de urenrapportage: zie bijlage. 

 

BPV beoordeling 

De praktijkopleider, de BPV-begeleider/coach en de leerling vullen tijdens de BPV en aan het 

einde van de BPV periode de volglijst in. Daarin zijn alle kerntaken en werkprocessen van de 

gehele opleiding opgenomen. Als je bepaalde kerntaken of werkprocessen nog niet goed 

beheerst maak je afspraken hoe je wel zover kunt komen. Aan het eind wordt een 

beoordeling gegeven. Om een voldoende beoordeling te krijgen moet je ook de BPV-taken 

voldoende hebben uitgevoerd. Voor het beoordelingsformulier: zie bijlage. 

 

BPV bezoeken 

De bezoekende docent (meestal de coach) neemt aan het begin van de BPV-periode contact 

op met het BPV bedrijf om eventuele onduidelijkheden te bespreken. De docent/coach 

bezoekt een leerling minimaal twee per schooljaar. Voor het bezoekformulier: zie bijlage. 

  

Ziek en dan? 

Als je ziek bent, dan bel je de BPV begeleider op een met je begeleider afgesproken tijd om je 

ziek te melden, én je belt tussen 8.00 – 9.00 uur de school (088 – 435 43 55) om je ziek te 

melden. 

Als je weer beter bent, dan meldt je dat bij de balie op school of  je belt de school.  

 

Schade en dan? 

Neem in geval schade direct contact met de school op. Zie voor de details over verzekeringen 

de Algemene BPV gids op Mijn Helicon.  
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WERKEN MET BPV-TAKEN 
 

 

Dit moet je doen 

De BPV-begeleider/coach spreekt met je af welke BPV-taken je uitvoert. Voer de BPV-taken 

uit op het BPV-bedrijf. Naar aanleiding van de gesprekken over de volglijst kunnen andere of 

extra taken met jou afgesproken worden. Voer ook deze taken uit. 

 

We volgen jouw ontwikkeling 

Er wordt gekeken naar jouw groei binnen de werkprocessen. Taken die voldoende zijn 

uitgevoerd, worden afgetekend door de praktijkopleider van het bedrijf en door een begeleider 

van school. 

 

Onvoldoende uitgevoerde taken voer je nog een keer uit. Daarbij gebruik je de feedback van 

je begeleiders. 

 

Dit gedrag verwachten we tijdens BPV 

Gedraag je in het bedrijfsleven professioneel:  

 spreek goed Nederlands 

 spreek duidelijk en rustig 

 werk geconcentreerd 

 werk netjes, check je eigen werk, kijk om je heen 

 

Werk veilig: 

 werk veilig met apparatuur, materialen en middelen 

 denk aan je eigen veiligheid en aan de veiligheid van collega's en omstanders 

 gebruik persoonlijke beschermmiddelen 

 werk ergonomisch verantwoord 

 

Vraag om hulp: 

 alleen indien nodig 

 op tijd 

 bereid je vraag goed voor 
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BPV-OPDRACHTEN 
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 1. OPSCHONEN 
 AANLEG WERKVOORBEREIDEN 

 

Werkproces 

1.1 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden 

6.1 Plant en verdeelt werkzaamheden 

6.3 Organiseert materiaal en materieel 

 

Resultaat 

 lijst met vragen: 

Kies zoveel mogelijk een project uit waarbij je onderstaande vragen kunt beantwoorden 

- Beschrijf welke werkzaamheden vallen onder ‘opschonen van een terrein ten 

behoeve van de aanleg’ 

- Welke gereedschappen en machines gebruik je hierbij 

- Welke afvalstromen zijn er bij de aanleg van een project 

- Noteer de tarieven per m3 of per ton van de verschillende afvalstromen 

 

Voorbereiding 

Neem één of meerdere projecten waaraan je werkt of gewerkt hebt in gedachten bij het 

uitwerken van deze opdracht. 

Bedenk waar of bij wie je de antwoorden op de vragen kunt vinden. 

 

Uitvoering 

Verzamel op het bedrijf de informatie. Noteer de vragen met de antwoorden en verwerk dit in 

een Word-document.  Doe dit thuis of op school. 

 

Afronding 

Lees je antwoorden door. Verbeter indien nodig het resultaat. Laat je antwoorden zien aan je 

begeleider op het BPV-bedrijf. Verbeter indien nodig het resultaat. 

 

Lever je uitwerking in bij de begeleider van Helicon Opleidingen. 

 

Aftekenen indien taak voldoende afgerond 

Begeleider BPV-bedrijf Begeleider Helicon Opleidingen 

 datum 
 

datum 

opmerking: 

 

 

opmerking: 

 
 

  



BPV-WERKBOEK 

TUIN, PARK EN LANDSCHAP  |  NIVEAU 3  |  BOL/BBL  |  LEERJAAR 3 11 
 

2. HET GEBRUIK VAN HARDE MATERIALEN 
 AANLEG WERKVOORBEREIDEN 

 

Werkproces 

6.1 Plant en verdeelt werkzaamheden 

6.3 Organiseert materiaal en materieel 

 

Resultaat 

 lijst met vragen: 

- Beschrijf van drie aanlegwerkzaamheden stapsgewijs uit welke stappen deze 

werkzaamheid bestaat 

- Noteer welke gereedschappen en hulpmiddelen je gebruikt bij deze 

werkzaamheden 

- Geef van een project aan: 

Welke harde materialen worden gebruikt | welke hoeveelheden | welke maat | welke 

kwaliteit | welke bewerkingen | kleur | leverancier | levertijd | inkoopprijs 

- Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze of de materialen op de werkplek 

geleverd worden of dat de materialen op de werf afgeleverd worden? 

- Vraag op je leerbedrijf na hoe de berekening is om van inkoopprijs te komen tot een 

verkoopprijs 

 

Voorbereiding 

Neem één of meerdere projecten waaraan je werkt of gewerkt hebt in gedachten bij het 

uitwerken van deze opdracht. 

Bedenk waar of bij wie je de antwoorden op de vragen kunt vinden. 

 

Uitvoering 

Verzamel op het bedrijf de informatie. Noteer de vragen met de antwoorden en verwerk dit in 

een Word-document.  Doe dit thuis of op school. 

 

Afronding 

Lees je antwoorden door. Verbeter indien nodig het resultaat. Laat je antwoorden zien aan je 

begeleider op het BPV-bedrijf. Verbeter indien nodig het resultaat. 

 

Lever je uitwerking in bij de begeleider van Helicon Opleidingen. 

 

Aftekenen indien taak voldoende afgerond 

Begeleider BPV-bedrijf Begeleider Helicon Opleidingen 

 datum 
 

datum 

opmerking: 

 

 

opmerking: 
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3. INZET VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES 
 AANLEG WERKVOORBEREIDEN 

 

Werkproces 

6.1 Plant en verdeelt werkzaamheden 

6.3 Organiseert materiaal en materieel 

 

Resultaat 

 lijst met vragen: 

 

- Kies een machine uit op het leerbedrijf waarvan je uitrekent wat deze machine 

jaarlijks kost en wat het uurtarief is. Bedenk: de aanschafprijs van de machine | de 

levensduur van de machine | de restwaarde van de machine | de onderhoudskosten 

op jaarbasis | de kosten voor brandstof-olie etc | het aantal draai-uren op jaarbasis. 

- Onderzoek welke afwegingen je praktijkopleider maakt of dat een grotere kostbare 

machine aangeschaft wordt of dat de machine gehuurd wordt 

- Beschrijf van een aantal machines (brandstofmotor en accu-gereedschap): 

welk onderhoud wordt er gepleegd | hoe vaak vindt dit onderhoud plaats | wie voert 

het onderhoud uit  

 

Voorbereiding 

Neem één of meerdere projecten waaraan je werkt of gewerkt hebt in gedachten bij het 

uitwerken van deze opdracht. 

Bedenk waar of bij wie je de antwoorden op de vragen kunt vinden. 

 

Uitvoering 

Verzamel op het bedrijf de informatie. Noteer de vragen met de antwoorden en verwerk dit in 

een Word-document.  Doe dit thuis of op school. 

 

Afronding 

Lees je antwoorden door. Verbeter indien nodig het resultaat. Laat je antwoorden zien aan je 

begeleider op het BPV-bedrijf. Verbeter indien nodig het resultaat. 

 

Lever je uitwerking in bij de begeleider van Helicon Opleidingen. 

 

Aftekenen indien taak voldoende afgerond 

Begeleider BPV-bedrijf Begeleider Helicon Opleidingen 

 datum 
 

datum 

opmerking: 

 

 

opmerking: 
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4. CONTACT MET OPDRACHTGEVER – 
        OMSTANDERS 
 AANLEG TUIN 

 

Werkproces 

4.2 Onderhoudt contacten met publiek en omstanders 

4.3 Staat publiek te woord 

 

Resultaat 

 lijst met vragen  

 

- Beschrijf van een willekeurig project de contactmomenten tussen bedrijf en 

opdrachtgever en geef kort inhoud van het contact aan. Geef aan of dit per  telefoon 

– mail – brief – face to face is 

- Beschrijf per contact of dit contact nuttig-zinvol geweest is en wat er verbeterd aan 

kan worden, of het effectiever kan 

 

Voorbereiding 

Neem één of meerdere projecten waaraan je werkt of gewerkt hebt in gedachten bij het 

uitwerken van deze opdracht. 

Bedenk waar of bij wie je de antwoorden op de vragen kunt vinden. 

 

Uitvoering 

Verzamel op het bedrijf de informatie. Noteer de vragen met de antwoorden en verwerk dit in 

een Word-document.  Doe dit thuis of op school. 

 

Afronding 

Lees je antwoorden door. Verbeter indien nodig het resultaat. Laat je antwoorden zien aan je 

begeleider op het BPV-bedrijf. Verbeter indien nodig het resultaat. 

 

Lever je uitwerking in bij de begeleider van Helicon Opleidingen. 

 

Aftekenen indien taak voldoende afgerond 

Begeleider BPV-bedrijf Begeleider Helicon Opleidingen 

 datum 
 

datum 

opmerking: 

 

 

opmerking: 
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5. KLACHTAFHANDELING 
 AANLEG TUIN 

 

Werkproces 

4.1 Signaleert en handelt klachten af 

 

Resultaat 

 lijst met vragen  

 

- Beschrijf een klacht die op je leerbedrijf is binnengekomen 

- Onderzoek de klacht 

- Werk de klacht naar tevredenheid af 

 

 

Voorbereiding 

Bedenk waar of bij wie je de antwoorden op de vragen kunt vinden. 

 

Uitvoering 

Verzamel op het bedrijf de informatie. Noteer de vragen met de antwoorden en verwerk dit in 

een Word-document.  Doe dit thuis of op school. 

 

Afronding 

Lees je antwoorden door. Verbeter indien nodig het resultaat. Laat je antwoorden zien aan je 

begeleider op het BPV-bedrijf. Verbeter indien nodig het resultaat. 

 

Lever je schema in bij de begeleider van Helicon Opleidingen. 

 

Aftekenen indien taak voldoende afgerond 

Begeleider BPV-bedrijf Begeleider Helicon Opleidingen 

 datum 
 

datum 

opmerking: 

 

 

opmerking: 
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6. HET GEBRUIK VAN BEPLANTINGEN 
 AANLEG BEPLANTINGEN 

 

Werkproces 

1.1 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden 

1.8 Legt groen aan 

6.1 Plant en verdeelt werkzaamheden 

6.3 Organiseert materiaal en materieel 

 

Resultaat 

 lijst met vragen  

 

- Beschrijf de aanplantwerkzaamheden van drie plantgroepen stapsgewijs 

- Noteer welke gereedschappen en hulpmiddelen je gebruikt bij deze werkzaamheden 

- Geef van een project aan: 

Welke beplanting wordt gebruikt | welke hoeveelheden | welke maat | welke kwaliteit 

| welke bewerkingen | kleur | leverancier | levertijd | inkoopprijs 

- Welke overwegingen spelen een rol bij de keuze of de materialen op de werkplek 

geleverd worden of dat de materialen op de werf afgeleverd worden? 

- Vraag op je leerbedrijf na hoe de berekening is om van inkoopprijs van beplanting te 

komen tot een verkoopprijs 

 

Voorbereiding 

Bedenk waar of bij wie je de antwoorden op de vragen kunt vinden. 

 

Uitvoering 

Verzamel op het bedrijf de informatie. Noteer de vragen met de antwoorden en verwerk dit in 

een Word-document.  Doe dit thuis of op school. 

 

Afronding 

Lees je antwoorden door. Verbeter indien nodig het resultaat. Laat je antwoorden zien aan je 

begeleider op het BPV-bedrijf. Verbeter indien nodig het resultaat. 

 

Lever je schema in bij de begeleider van Helicon Opleidingen. 

 

Aftekenen indien taak voldoende afgerond 

Begeleider BPV-bedrijf Begeleider Helicon Opleidingen 

 datum 
 

datum 

opmerking: 

 

 

opmerking: 
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7. HET GEBRUIK VAN MESTSTOFFEN 
 AANLEG BEPLANTINGEN 

 

Werkproces 

1.1 Maakt terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden 

2.1 Voert bodemverbetering uit 

6.3 Organiseert materiaal en materieel 

 

Resultaat 

 lijst met vragen  

 

- Maak een opsomming van de meststoffen die bij de aanleg van een project gebruikt 

worden 

- Geef aan om welke reden iedere meststof gebruikt wordt 

- Geef aan hoeveel van de meststof gebruikt wordt per are. Hoe komt men aan deze 

gewenste hoeveelheid 

- Geef aan wat deze bemesting per are kost 

 

Voorbereiding 

Bedenk waar of bij wie je de antwoorden op de vragen kunt vinden. 

 

Uitvoering 

Verzamel op het bedrijf de informatie. Noteer de vragen met de antwoorden en verwerk dit in 

een Word-document.  Doe dit thuis of op school. 

 

Afronding 

Lees je antwoorden door. Verbeter indien nodig het resultaat. Laat je antwoorden zien aan je 

begeleider op het BPV-bedrijf. Verbeter indien nodig het resultaat. 

 

Lever je uitwerking in bij de begeleider van Helicon Opleidingen. 

 

Aftekenen indien taak voldoende afgerond 

Begeleider BPV-bedrijf Begeleider Helicon Opleidingen 

 datum 
 

datum 

opmerking: 

 

 

opmerking: 
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8. ONDERHOUD AAN VERHARDINGEN 
 BEHEER HARDE MATERIALEN 

 

Werkproces 

2.4 Onderhoudt verhardingen 

6.1 Plant en verdeelt werkzaamheden 

6.2 Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied 

6.3 Organiseert materiaal en materieel 

 

Resultaat 

 lijst met vragen.  

 

- Noteer de verschillende werkzaamheden die verricht worden om verhardingen en 

halfverhardingen te onderhouden 

- Welke machines en gereedschappen gebruik je bij deze werkzaamheden 

- Welke PBM’s gebruik je bij deze werkzaamheden 

- Het gebruik van chemische middelen bij onkruidbestrijding op verhardingen is sinds 

enige tijd verboden. 

Hoe wordt het onkruid nu bestreden en op welke manier wordt dit in bestaande 

onderhoudscontracten opgelost? 

 

 

Voorbereiding 

Bedenk waar of bij wie je de antwoorden op de vragen kunt vinden. 

 

Uitvoering 

Verzamel op het bedrijf de informatie. Noteer de vragen met de antwoorden en verwerk dit in 

een Word-document.  Doe dit thuis of op school. 

 

Afronding 

Lees je antwoorden door. Verbeter indien nodig het resultaat. Laat je antwoorden zien aan je 

begeleider op het BPV-bedrijf. Verbeter indien nodig het resultaat. 

 

Lever de uitwerking in bij de begeleider van Helicon Opleidingen. 

 

Aftekenen indien taak voldoende afgerond 

Begeleider BPV-bedrijf Begeleider Helicon Opleidingen 

 datum 
 

datum 

opmerking: 

 

 

opmerking: 

 


