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WerkPortfolio  
Gereedschap voor bij het SVA programma ‘Werker in het groen’ 

Goed gereedschap is het halve werk  
Het vak Groen heeft net zoals elk ander vak zijn eigen specifieke gereedschap. Dit informatieblad gaat over 
het gereedschap dat bij het SVA programma ‘Werker in het groen’ gebruikt wordt. 
De leerlingen zijn vaak jong en fysiek in de groeifase. Bij belasting van het lichaam moet daar rekening 
mee worden gehouden. Let daarom goed op de ergonomie bij het uitvoeren van de vaardigheden. 
Hieronder volgen een aantal aandachtspunten, tips én valkuilen m.b.t. het te gebruiken gereedschap. 
Op school is de keuze van gereedschap vaak afhankelijk van het budget. Maar bedenk bij alles dat 
kwaliteit belangrijk is en dat goedkoop vaak duurkoop is. 

Veel succes! 

Jeroen de Wijs 
Trainer en examinator 

PS. Achter de gereedschappen staat een codering: 
• een ① betekent dat dit gereedschap gebruikt wordt bij SVA 1, 

• een ② betekent dat dit gereedschap gebruikt wordt bij SVA 2, 

• een ③ staat voor ‘optioneel’ en betekent dat dit gereedschap voor SVA 1 en 2 niet nodig is, maar in 
sommige gevallen handig is om mee te werken of om aan de leerlingen te laten zien. 

Bats ①  

Info gereedschap Gebruik SVA

Zoek op internet:  
• “De maat en dulstand van schopbladen” 
• “Een schep is een schop, maar niet iedere 

schop is een schep” 
Bats met verschillende dulstand, grootte, 
steellengte en vorm. 
Wordt o.a. gebruikt bij: 
• spitten, 
• berg zand opscheppen, 
• omleggen van onkruid, 
• kuil graven bij inkuilen van planten, 
• grind scheppen. 
Speciale batsen, bijvoorbeeld : 
• betonschop - voor beton, cement en zand,  ③ 

• graanschop - voor graan en veevoer, ③ 

• ballastschop - voor tuinafval, grind of turf. ① 

Kies een gemiddelde soort bats, bijvoorbeeld 
dul ¼, 35, gebogen steel, 000. 

• Kies de kleinste maat. 
• Kies de lichtste. 
• Steel niet te lang. 
• Met hilt of zonder hilt, kan allebei. 
• Let op bramen. 
• De steel moet glad geschuurd zijn.
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Bezem ① 

Info gereedschap Gebruik SVA

• Koop een straatbezem, en een zachte bezem 
voor binnen. 

• Kies kunststof of natuurlijk materiaal. 
• De breedte van de bezem is 30 tot 45 cm. 
• Let op de buigzaamheid van het materiaal. 
• Extra beugel voor stevigheid is geen 

verbetering. 
• Let op de hoek tussen de steel en de bezem.

• De hoek steel-bezem moet ong. 45⁰ zijn.  
• Steel de juiste lengte en met ronde gladde kop. 
• De haren niet te stug. 
• Een bezem breedte van 30 cm is beter. 
• Sta bij het vegen achter de bezem. 
• De steel moet glad geschuurd zijn.

Cultivator ①

Info gereedschap Gebruik SVA

• Verkrijgbaar in vele soorten. 
• Wat kleiner model met drie tanden is handig. 
• Steellengte ongeveer 150 tot 180 cm.

• Handig bij het losmaken van de grond. 
• Bij weinig onkruid, even langs de planten 

loskrabben. 
• De steel moet glad geschuurd zijn.

Gras- of bladhark met draadtanden ③

Info gereedschap Gebruik SVA

Veel keus, diverse breedtes en kwaliteit.  
Kan doorbuigen bij te zwaar gebruik. 
Wordt o.a. gebruikt bij: 
• blad harken, 
• gras harken, 
• uitharken, 
• netjes harken.

• Lengte steel 150 tot 180 cm. 
• Koop van elke breedte een aantal. 
• Uitharken lukt wel, als je het al goed kunt met 

een rozenhark. 
• De steel moet glad geschuurd zijn.

Graskantensteker ①

Info gereedschap Gebruik SVA

• Steel van hout of metaal.  
• Standaardlengte meestal te lang. 
• Met voet indrukken kan, maar door de knieën 

zakken gaat sneller en beter.

• Zorg voor verschillende steellengten: 70 cm, 
80 cm en 90 cm. 

• Altijd scherp en glad. 
• Metaal is steviger. 
• Gebruik een graskantensteker met de juiste 

lengte, dus passen.
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Grasmaaiers ①

Info gereedschap Gebruik SVA

Soorten: 
• handkooimaaier 
• motorcirkelmaaier: op brandstof of met accu of 

met snoer. 
 
Zoek op internet: ‘grasmaaier slijpen en afstellen’ 
Grasmaaien is een opdracht die leerlingen graag 
krijgen.  
Goede opdracht om van alles mee te leren. 
Let op! Denk aan de PBM’s.

• Volgens de ARBO-wet verplichte brandstof is 
alkylaatbenzine, 2-takt of 4-takt. 

• Gewone tweetaktbenzine is verboden! 
• In de toekomst zal het vooral accu 

gereedschap gaan worden. 
• PBM’s :  

- werkschoenen, 
- gehoorbescherming vanaf 83 decibel. 

Handgereedschappen
Gereedschap Gebruik

Bollenpoter ③ Bij bloembollen of perkplanten.

Borstel ① Stevige handborstels voor schoonmaken.

Handharkje ③ Handig bij kleine klusjes in border.

Onkruidkrabber ① Onkruid bij bestrating wegkrabben.

Plantschep ① Handig bij kleine klusjes in border.

Spork (lange of korte steel) ③ Speciaal voor wieden in border.

Harken van kunststof ①

Info gereedschap Gebruik SVA

Veel keus, diverse breedtes.  
Verkrijgbaar met houten of kunststof steel. 
Wordt o.a. gebruikt bij: 
• blad harken, 
• gras harken, 
• onkruid uitharken.

• Prima bladhark, werkt licht.  
• Echter voor veel en nat blad minder geschikt.  
• Een heel brede kunststof hark is minder 

geschikt.  
• Een kunststof hark is voor uitharken te breed 

en te slap. 
• Slijtage in de gaten houden. De tanden slijten 

af, dus controleren of er nog een hoek aan zit. 
• Een steel van kunststof splintert bij vorst. 
• Een houten steel moet glad geschuurd zijn.
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Heggenschaar (hand) ①

Info gereedschap Gebruik SVA

• ‘Goedkoop is duurkoop’ is bij de heggenschaar 
zeker waar. 

• Kijk of de rubber stootdop nog een goede 
demping heeft.  

• Bekijk de messen, deze moeten ‘snijden’ over 
een flink deel van de messen. 

• Goedkope scharen slijten snel. 

• Een professioneel bedrijf kan onderhoud 
bieden. 

• Gebruik heggenschaarspray. 
• Altijd met zorg gebruiken. 
• Bekijk kritisch wat je nu hebt.

Hooihark ③

Info gereedschap Gebruik SVA

• Ook wel een hooirijf genoemd.  
• Stevige kunststof hark.  
• Vaak 16 tanden, vaak ook tweezijdig.  
• Haaks of schuin aan de steel. 
Wordt o.a. gebruikt bij: 
• hooi of lang gras harken, 
• blad harken, 
• egaliseren,  
• takjes e.d. van gras af harken, 
• egaliseren bij het straten,  
• een cunet of zandbed maken.

• Grof gras en hooi harken. 
• Bij veel blad prima.  
• Kan ook omgekeerd vooruit worden geduwd 

als een zogenaamde bulldozer. 
• De steel moet glad geschuurd zijn.

Kruiwagen ①

Info gereedschap Gebruik SVA

• Keuze voor kunststof of metaal. 
• Keuze van één wiel of twee wielen. 
• Een massieve band kan niet lek raken.

Tips voor het leren rijden met een kruiwagen: 
• leeg al in de vertrekrichting zetten, 
• kruiwagen vullen met grond of stenen, 
• lading vóór op het wiel, 
• parcours maken met hindernissen, 
• stoep op en af met een volle kruiwagen, 
• op de juiste plek storten.

Loopschaar ①

Info gereedschap Gebruik SVA

• Heet ook wel Graskantschaar. 
• Loopschaar moet zijwaarts knippen. 
• Nodig bij het kantsteken. 
• Goed snijden is van belang.

• Kan niet als snoeischaar gebruikt worden. 
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Pootlijn met pinnen ①

Info gereedschap Gebruik SVA

• Setjes zijn vaak niet stevig. 
• Het juiste touw is een beetje elastisch. 
• Touw dik genoeg en in opvallende kleur. 
• Pinnen van staal, 30 - 40 cm lang en voorzien 

van een punt.

• Zorg dat er geen knopen in komen. 
• Op de klos is ongeveer 15 tot 20 meter 

genoeg. 
• Aanleren touw op klos draaien. 
• Vier setjes is voldoende.

Riek ③

Info gereedschap Gebruik SVA

• Korte steel: 4-tandsriek of mestvork. 
• Lange steel: hooivork (gaffel / gavel) of 

mestvork. 
• Vele speciale modellen en toepassingen.

• Voor een goed voorbeeld van het assortiment, 
er van elke soort één aanschaffen. 

• Een 4-tandsriek is handig bij het opscheppen 
van tuinafval. 

• De steel moet glad geschuurd zijn.

Rozenhark ①

Info gereedschap Gebruik SVA

Een lichte hark met 10 tanden.  
Ronde hoeken om langs struiken te harken 
zonder te beschadigen.  
Er zijn diverse soorten.  
Wordt o.a. gebruikt bij: 
• uitharken, 
• border uitharken, 
• netjes harken, 
• zaaibed of plantbed harken.

• Licht en smal harkje dat vooral bij het uitharken 
wordt gebruikt. 

• Bij veel klussen goed te gebruiken om het even 
netjes te maken.  

• De steel moet glad geschuurd zijn.

Schoffel ①

Info gereedschap Gebruik SVA

• Kan ook een hak gebruiken. 
• Vaak streekgebonden soorten in diverse 

vormen: rond, ruit, hart, recht. 
• Breedte 12 cm tot 24 cm. 
• Aanhechting tussen hals en blad moet gelast 

of gesmeed zijn. 
• Goedkoop is duurkoop. 

• Aanpassen van steellengtes.  
• Schoffel moet gepast worden. 
• Met goede steel en mét hilt. 
• De hoek ‘schoffelblad-steel’ bepaalt of deze 

goed past. 
• Gesmeed is sterker en beter. 
• De schoffel moet glad en schoon zijn (geen 

roest of grond). 
• De schoffel moet scherp zijn, zonder bramen. 
• De steel moet glad geschuurd zijn.
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Snoeischaar ①

Info gereedschap Gebruik SVA

• Goedkoop is duurkoop. 
• De betere schaar kost ongeveer € 40,-. 
• Deze hebben ook losse onderdelen. 
• Linkshandig of rechtshandig. 
• Kleiner model voor kleinere handen.

• In kluis bewaren, bewaken dus. 
• Goed blijven schoonmaken o.a. met 

heggenschaarspray. 
• Lichtjes slijpen met een wetsteen.

Snoeizagen ②

Info gereedschap Gebruik SVA

• Er zijn veel zagen, een bos vol. 
• Werk met handschoenen aan. 
Beugelzaag ②  
De gewone beugelzaag met grote beugel en 
schuine beugel is handig. 
Trekzaag ③ 
Trekzaag, gekromd, houten handvat.  
Zaagt goed bij nat hout.

Het kleine vouw-snoeizaagje gaat snel kapot bij 
onhandig gebruik! 
• Een beugelzaag heeft keuze voor vertanding 

grof (wilg o.a.) of fijn. Kan tegen een stootje. 
Het is een duwzaag. 

• Met de trekzaag geef je kracht op de 
trekbeweging. 

• Steek een zaag nooit in de grond, dan wordt 
deze bot.

Spade ①

Info gereedschap Gebruik SVA

• Steel altijd met hilt. 
• Spade met zwanenhals is stevig. 
• Goedkoop is duurkoop!

• Steel breekt bij verkeerd gebruik.  
Bij het uitgraven van struiken is er het grootste 
risico op breuk. 

• Kies voor diverse lengtes. 
• De steel moet glad geschuurd zijn.

Spitvork ① 

Info gereedschap Gebruik SVA

• Ook wel platte-tands-riek. 
• Vaak met 4 tanden, ook met 2. 
• Spitten vooral op kleigronden. 
• Makkelijk bij het losmaken van grond.

• Voor een goed voorbeeld van het assortiment, 
er één aanschaffen. 

• Handig bij veel puin in de grond. 
• Beschadigt niet de wortels. 
• De steel moet glad geschuurd zijn.

Takkenschaar ①

Info gereedschap Gebruik SVA

• ´Goedkoop is duurkoop´. 
• Kies een merk waarvan er losse onderdelen 

bestaan.

• Goed blijven schoonmaken o.a. met 
heggenschaarspray. 

• Lichtjes slijpen met een wetsteen. 
• Nooit in de grond steken.  
• Bij klussen altijd ergens tegenaan zetten met 

het mes naar boven.
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Extra gereedschappen
Gereedschap Gebruik

Bestrating: 
• Tegelklopper ③ 
• Straathamer ③ 
• Troffel ②

• Diverse soorten. 
• SVA 2 opdracht is het herstellen van bestrating, 

bijvoorbeeld verzakkingen.

Handhei ① • Voorkomt het stukslaan van de kop van een paal. 
• Handig bij het plaatsen van omheiningen en 

boompalen.

Grondboor (palenboor) ① • Verschillende diameters. 
• Te gebruiken bij het plaatsen van boompalen. 
• Het aanleggen van een raster.

Kloofbijl ③ • Goedkoop is duurkoop. 
• Vele soorten.  
• Soms verschillende steellengtes. 
• Zorg voor een veilige inrichting van de kloofplaats:    

- afstand kloofblok,  
- spatrichting hout,  
- kloofblok,  
- stootblok,  
- afspraken!

Putschep (putkolkschep) ③ • Handige schep om putkolken uit te scheppen.  
• Op speelplaatsen vaak nodig.

Houten sleg (slegge) ① • Met houten blok of evt. kunststof. 
• Grote hamer om palen in de grond te slaan (zie 

ook handhei).

Stootijzer ③ • Schaf een hele sterke aan.   
• Handig bij allerlei klussen zoals: 

- afbreken bij muren, 
- losmaken van harde grond, 
- stuksteken van wortels, 
- optillen van stoepbanden, 
- als breekijzer.

PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen)
Item Informatie

Gehoorbescherming ①

• Arboregels bespreken en zichtbaar ophangen. 
• PBM’s poster ophangen.  
• Veiligheids-/werkschoenen zijn verplicht voor SVA 

1 en 2. 
• Werkkleding wordt aanbevolen.

Kniebeschermers ①

Veiligheidsbril ①

Veiligheidsbroek ③

Veiligheidsschoenen ①

Werkhandschoenen ①
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Over de stelen van het gereedschap
• Gereedschap wordt vaak geleverd met een standaard lengte van de steel, dus moet je deze 

aanpassen. 
• Schoffel: steel plus gereedschap samen tot schouderhoogte. 
• Lengte bezemsteel ¾ lengte leerling. 
• Steel zonder splinters en gaten. 
• Glad schuren. De hilt moet glad zijn, of het einde steel mooi rond. 
• De hilt moet stevig vast zitten. 
• De stelen van schoffel, hark, spade, bats, bezem moeten strak vastzitten. 
• De steel kan door indrogen los komen te zitten. Een nacht in het water zetten. 
• Steel en bezem niet vastzetten met schroef. 
• Zit de bezem los: controleer of het gat passend is. En de bezem af en toe met steel op de grond vast 

tikken.  
• Steel eventueel passend maken met de houtrasp.

De steel van een spade
Wat doe je als de steel van een spade is gebroken: 

1. koop speciale steel,  
2. boor de klinknagel uit,  
3. maak de steel passend met een houtrasp, 
4. plaats de steel, 
5. monteer de klinknagel na voorboren.

Keuring voor tuinmachines
• Noodzakelijk voor machines aangedreven door: elektriciteit, accu of brandstof. 
• ARBO en VCA 
• Elk apparaat met motor heeft een keuringssticker op het apparaat. Daarop staat o.a. jaartal en 

maand. Dit is een soort APK voor tuinmachines. Dit is een jaarlijkse verplichting. Bij een ongeval 
wordt o.a. onderzocht of de machine veilig was, dus gekeurd. 

Aankoop van tuinmachines
De bekende merken voor tuingereedschappen 
hebben vaak speciaal voor scholen een 
aantrekkelijk aanbod. Vraag naar 
‘scholingsregeling’.

Het kan erg gunstig uitpakken, bijvoorbeeld als 
je elk jaar inruilt en weer nieuw koopt. Je 
bespaart dan de keuring.

Opslag van brandstof
• Gebruik van de speciale alkylaatbrandstof is 

verplicht! 
• Zowel voor 2-takt en 4-takt motoren is 

alkylaatbrandstof te koop. 
• Voorkom vergissingen: gebruik de 

kleurensticker die je op de machines plakt.

• Voor opslag van méér dan 25 liter zijn speciale 
brandstofkasten verplicht.
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