
 

Landbouw: vakspecifieke informatie centraal examen 2011 
 
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) 
(zie Examenblad.nl). 
 
BB en KB - afdelingsprogramma 
 
examenvorm: cspe BB 

Voor de BB-kandidaat bestaat het centraal examen uit één onderdeel: 
het cspe in één van de vijf vakrichtingen.  
 
cspe KB 
Voor de KB-kandidaat bestaat het centraal examen uit twee deel-cspe’s 
KB (twee vakrichtingen of één vakrichting en één ondersteunend vak).  
Het c.e.-cijfer is het gemiddelde van de cijfers voor de beide deel-cspe’s 
KB. 
 

examenstof: Deze is bekend gemaakt in de mededeling exameneenheden centrale 
examens vmbo-groen examenjaar 2011 en eventueel 2012 Kenmerk: 
CEVO-09-1044 Datum 29 september 2009.  
 
1. zie: Examenblad.nl  jaarring 2011 
2. kies (willekeurig): vmbo GL of vmbo KB of vmbo BB 
3. kies: landbouw 
4. kies (willekeurig): een vakrichting of een ondersteunend vak 
5. zie: onder het kopje ´officiële publicaties´ 

 
richtlijnen bij de afname: De instructie voor de examinator bevat richtlijnen voor de voorbereiding, 

de uitvoering en de beoordeling. 
 
De instructie voor de examinator is in het schooljaar 2009-2010 
aanmerkelijk aangescherpt. De reden schuilt in een onderzoek dat in 
opdracht van de Inspectie van het Onderwijs is verricht. 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat niet alle examinatoren zich 
houden aan alle voorgeschreven richtlijnen. In gevallen waar dat niet zo 
is, is het belangrijkste knelpunt dat de examinatoren zich vooral als 
docent gedragen, en niet als examinator. Inspectie concludeert dat de 
afname van het cspe moet verbeteren. 
 
De aangescherpte instructie voor de examinator is via doorklikken te 
downloaden bij onderdeel III.4.3 Richtlijnen bij de praktijkexamens van de 
Septembermededeling (www.examenblad.nl). 
 
De volgende opmerking is van toepassing voor Agrarische 
bedrijfseconomie, Plantenteelt gesloten teelten, Bloembinden en –
schikken, Landbouw breed en Verwerking Agrarische Producten (VAP): 
 
Bij de A zending van het cspe voor BB en KB wordt een grijze vlekken 
exemplaar van het examenboekje naar scholen toegestuurd. In een 
‘grijze vlekken exemplaar’ is alleen de informatie zichtbaar die 
noodzakelijk is voor de voorbereiding op de afname van het cspe. De 
informatie die bij de voorbereiding niet nodig is, is onleesbaar gemaakt 
door deze met een grijze vlek te bedekken. 
Het is van belang dat de examinator alle opgaven uit het leerlingenboekje 
zelf maakt voordat hij start met de afname van het cspe. Daarom mag de 
examinator maximaal vijf werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke 
start van de afname van het cspe een leerlingenboekje uit zending B 
inzien en zelf de opgaven maken.  
 

http://www.examenblad.nl/�


 

afnameperiode 1e tijdvak: 5 april t/m 3 juni 2011 (rooster voor de centrale examens) 
 

examenduur: zie III.4.5 van de Septembermededeling 
'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens' 
 

minitoetsen:  zie III.4.6 van de Septembermededeling 
 

 
 
bijzonderheden 
plantenteelt: 

   1. Het cspe BB en het deel-cspe KB kennen twee varianten de 
variant open teelten en de variant gesloten teelten 

2. gesloten teelten: 
Voor het cspe BB en het deel-cspe KB gesloten teelten krijgen 
de kandidaten de opdracht om stekken te maken van chrysanten. 
U kunt moerplanten aanschaffen bij een chrysantenkweker of zelf 
opkweken. 
Een BB kandidaat moet 20 scheutstekken maken, een KB 
kandidaat 30.  
 

3. open teelten: 
Voor het cspe BB en het deel-cspe KB open teelten heeft de 
kandidaat een precisiehandzaaimachine nodig met verstelbare 
schijven of met een verstelbare zaaiafstand. Het moet mogelijk 
zijn om de machine in te stellen op meerdere zaaiafstanden, 
onder andere op een zaaiafstand van 6 tot 8 centimeter.    
 

4. Het Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 
21062) is toegestaan als hulpmiddel, maar niet nodig. 
 

bijzonderheden 
bloembinden: 

Het Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 
21062) is toegestaan als hulpmiddel, maar niet nodig. 
 

bijzonderheden 
dierhouderij: 
 

Het cspe BB en het deel-cspe KB kennen twee varianten: 
productiedieren en gezelschapsdieren 

bijzonderheden  
groene ruimte 

Het Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 
21062) is toegestaan als hulpmiddel, maar niet nodig. 
 

bijzonderheden  
vap: 
 

geen 

bijzonderheden 
agr. techniek: 
 

geen 

bijzonderheden 
agr. bedrijfseconomie: 
 

geen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GL - afdelingsprogramma 
 
examenvorm: cse Het centraal examen voor de GL-leerling  ingeschreven bij een 

school, die met het GL afdelingsprogramma niet deelgenomen heeft 
aan “het Stimuleringstraject HGLT”  bestaat uit één onderdeel: een 
cse in één van de vijf vakrichtingen. 
 
cspe 
Het centraal examen voor de GL-leerling, ingeschreven bij een school,  
die met het GL afdelingsprogramma heeft deelgenomen aan “het 
Stimuleringsprogramma HGLT”, is het cspe GL Landbouw 
Zie: activiteitenplanning experimenteel cspe GL Landbouw 2011 op  
www.aoc-raad.nl   
Het experimenteel cspe GL is identiek voor het afdelingsprogramma 
Landbouw en het intrasectorale programma Landbouw-breed 
 

examenstof:  Voor het cse GL is deze  bekend gemaakt in de mededeling 
exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2011 en 
eventueel 2012 Kenmerk: CEVO-09-1044 Datum 29 september 2009. 
  
1. zie: Examenblad.nl  jaarring 2011 
2. kies (willekeurig): vmbo GL of vmbo KB of vmbo BB 
3. kies: landbouw 
4. kies (willekeurig): een vakrichting of een ondersteunend vak 
5. zie: onder het kopje ´officiële publicaties´ 
Voor het cspe GL: zie activiteitenplanning 
 

afnametijdstip 1e tijdvak: cse:  maandag 16 mei 2011 van 13.30 tot 15.30 u.  
cspe: 4 april t/m 3 juni 2011  
(rooster voor de centrale examens)   
 

bijzonderheden  
cse plantenteelt: 

1.Het cse kent één variant die geldt voor zowel open teelten als 
gesloten teelten.  
Het Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 
21062) is toegestaan als hulpmiddel, maar niet nodig. 
 

bijzonderheden 
cse bloembinden: 

Het Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 
21062) is toegestaan als hulpmiddel, maar niet nodig. 
 

bijzonderheden  
cse dierhouderij: 

Het cse kent één variant, die geldt voor zowel productiedieren als 
gezelschapsdieren. 
 

bijzonderheden  
cse groene ruimte 
 

Het Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 
21062) is toegestaan als hulpmiddel, maar niet nodig. 
 

bijzonderheden 
cse vap: 
 

geen 

http://www.aoc-raad.nl/�


 

 
BB en KB -  intrasectoraal programma landbouw-breed 
 
examenvorm: cspe 

 
examenstof: Deze is bekend gemaakt in de mededeling exameneenheden centrale 

examens vmbo-groen examenjaar 2011 en eventueel 2012 Kenmerk: 
CEVO-09-1044 Datum 29 september 2009.  
 
1. zie: Examenblad.nl  jaarring 2011 
2. kies (willekeurig): vmbo GL of vmbo KB of vmbo BB 
3. kies: landbouw 
4. kies (willekeurig): een vakrichting of een ondersteunend vak 
5. zie: onder het kopje ´officiële publicaties 

 
richtlijnen bij de afname: De instructie voor de examinator bevat richtlijnen voor de 

voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling.   
 

afnameperiode 1e tijdvak: 4 april t/m 3 juni 2011 (rooster voor de centrale examens) 
 

examenduur: zie III.4.5 van de Septembermededeling 
'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens' 
 

minitoetsen:  zie III.4.6 van de Septembermededeling 
 

bijzonderheden BB en KB  Tijdens  het cspe BB en het cspe KB hebben kandidaten planten nodig 
voor het vullen van plantenbakken. Er zijn hangende, kruipende en 
staande zomerbloeiers nodig in verschillende kleuren. U kunt 
zomerbloeiers aanschaffen of tijdig zelf opkweken.  
Tijdens het cspe BB en het cspe KB hebben kandidaten een 
elektronische kassa nodig, voorzien van een kassarol.  
 

 
GL zie volgende blz 



 

GL - intrasectoraal programma landbouw-breed 
 
examenvorm: cse  

Het centraal examen voor de GL-leerling  ingeschreven bij een school, 
die met het GL programma Landbouw-breed niet heeft deelgenomen 
aan “het Stimuleringstraject HGLT”  bestaat uit één onderdeel: het cse 
Landbouw-breed GL 
 
cspe  
Het centraal examen voor de GL-leerling, ingeschreven bij een school, 
die  met het GL programma Landbouw-breed heeft deelgenomen aan 
“het Stimuleringsprogramma HGLT”, is het cspe GL Landbouw 
Zie: activiteitenplanning experimenteel cspe GL Landbouw op  
www.aoc-raad.nl 
Het experimenteel cspe GL is identiek voor het afdelingsprogramma 
Landbouw en het intrasectorale programma.Landbouw -breed  
 

examenstof:  Voor het cse GL is deze bekend gemaakt in de regeling 'Aanwijzing 
exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 
2009, 2010 en eventueel 2011”. 
6. zie: Examenblad.nl  jaarring 2011 
7. kies (willekeurig): vmbo GL of vmbo KB of vmbo BB 
8. kies: landbouw 
9. kies (willekeurig): een vakrichting of een ondersteunend vak 
10. zie: onder het kopje ´officiële publicaties´ 
Voor het cspe GL: zie activiteitenplanning. 
 

afnametijdstip 1e tijdvak: cse:  maandag 16 mei 2011 van 13.30 tot 15.30 u. (rooster voor de 
centrale examens) 
cspe: 4 april t/m 3 juni 2011 (rooster voor de centrale examens) 
 

bijzonderheden cse GL: geen 
 

 

http://www.aoc-raad.nl/�

