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Landbouw: vakspecifieke informatie centraal examen 2008 
 
Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van de CEVO (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 CEVO-regeling 'Aanwijzing 
exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 
2009 en eventueel 2010' * 
 

richtlijnen bij de afname: De instructie voor de examinator bevat richtlijnen voor de 
voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling.  
 

afnameperiode 1e tijdvak: 31 maart t/m 30 mei 2008 (rooster van de CEVO) 
 

examenduur: zie III.4.4 van de Septembermededeling 
'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens' 
 

minitoetsen:  zie III.4.5 van de Septembermededeling 
 

bijzonderheden 
plantenteelt: 
 

zie volgende blz. 

bijzonderheden 
bloembinden: 

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

bijzonderheden  
groene ruimte: 

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

bijzonderheden 
dierhouderij: 
 

De cspe's BB en KB kennen twee varianten: productiedieren en 
gezelschapsdieren.  
 

bijzonderheden 
vap: 
 

geen 

bijzonderheden 
agr. techniek: 

In 2007 was de normering voor dit deel-cspe KB bij wijze van tijdelijke 
gewenningsmaatregel niet bindend. 
In 2008 is de normering wel bindend. 
 

bijzonderheden 
agr. bedrijfseconomie: 

In 2007 was de normering voor dit deel-cspe KB bij wijze van tijdelijke 
gewenningsmaatregel niet bindend. 
In 2008 is de normering wel bindend. 
 

 

*
  

1. zie: Examenblad.nl 
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´ 
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bijzonderheden 
plantenteelt BB en KB: 

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

 2. De cspe's BB en KB kennen twee varianten: open teelten en 
gesloten teelten. 
  

 3. a. gesloten teelten: 
   De cspe's BB en KB voor gesloten teelten gaan over het 

vermeerderen van Pelargonium zonale. 
Iedere kandidaat moet 30 kopstekken kunnen knippen om in 
een tray te kunnen stekken.  
De BB-kandidaten moeten vervolgens 5 hangpotten maken. 
Elke hangpot bevat een Pelargonium zonale, 2 bloeiende 
(hang)planten en 2 bladplanten. 
De KB-kandidaten moeten vervolgens een veilingtray 
samenstellen met een uniforme partij Pelargoniums. 
Voor de bloeiende (hang)planten en de bladplanten worden 
geen eisen voorgeschreven. 
De school dient zorg te dragen voor het materiaal. 
Als de school uitgaat van inkoop van stekmateriaal van 
Pelargonium zonale, dan ziet het er als volgt uit: 
Als de school uitgaat van inkoop van stekmateriaal van 
Pelargonium zonale, dan ziet het er als volgt uit: 
- nov/dec inkoop beworteld stek en oppotten 
- januari toppen, evt overzetten in 12, 5 cm pot 
- begin maart 2e keer toppen 
- april: ongeveer 6 a 7 stekken van een moerplant 
- lage teelttemperatuur 

Gaat de school uit van overgehouden planten dan ziet dit 
er anders uit, je hebt dan al meer vertakte planten. 
 

 3 b. open teelten: 
   De cspe's BB en KB voor open teelten gaan over het 

vermeerderen van vaste planten. 
Iedere kandidaat moet 30 scheurlingen maken, uitzetten en 
planten. Om over voldoende vaste planten te kunnen 
beschikken, wordt aangeraden om een aantal 'moerbedden' te 
maken. 
Voorbeelden van goed te scheuren vaste planten zijn: Aster 
hybriden, Achillea, Solidago, Campanula en Centaurea. 
De KB-kandidaten moeten ook een veilingtray (of bijv. 
Veenmanskist) samenstellen met een uniforme partij vaste 
planten (bloeiend in de examenperiode april-mei). 
 

 

*
  

1. zie: Examenblad.nl 
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´ 
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GL - afdelingsprogramma 
 
examenvorm: cse 

Het centraal examen voor de GL-leerling bestaat uit één onderdeel: 
een cse in één van de vijf vakrichtingen. 
  

examenstof:  Deze is bekend gemaakt in de CEVO-regeling 'Aanwijzing 
exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 
2009 en eventueel 2010' * 
 

afnametijdstip 1e tijdvak: maandag 19 mei 2008 van 9.00 tot 11.00 u.  (rooster van de CEVO) 
 

bijzonderheden  
cse plantenteelt: 

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

 2. Het cse kent één variant die geldt voor zowel open teelten als 
gesloten teelten. 
 

bijzonderheden 
cse bloembinden: 

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

bijzonderheden  
cse groene ruimte: 

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

bijzonderheden  
cse dierhouderij: 

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

bijzonderheden 
cse vap: 
 

geen 

 
 
 
 
 
landbouw-breed: zie volgende blz. 
 
 

*
  

1. zie: Examenblad.nl 
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´ 

 



blz. 4

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

 
examenstof: Deze is bekend gemaakt in de CEVO-regeling 'Aanwijzing 

exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 
2009 en eventueel 2010' * 
 

richtlijnen bij de afname: De instructie voor de examinator bevat richtlijnen voor de 
voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling.   
 

afnameperiode 1e tijdvak: 31 maart t/m 30 mei 2008 (rooster van de CEVO) 
 

examenduur: zie III.4.4 van de Septembermededeling 
'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens' 
 

minitoetsen:  zie III.4.5 van de Septembermededeling 
 

bijzonderheden BB:  Een onderdeel van het cspe BB gaat over het vermeerderen van vaste 
planten. 
Iedere kandidaat moet 10 scheurlingen maken en oppotten. Om over 
voldoende vaste planten te kunnen beschikken, wordt aangeraden om 
een aantal 'moederbedden' te maken. 
Voorbeelden van goed te scheuren vaste planten zijn: Aster hybriden, 
Achillea, Solidago, Campanula en Centaurea. 
 

bijzonderheden KB: geen 
 

 
 
 
GL - intrasectoraal programma landbouw-breed 
 
examenvorm: cse 

 
examenstof:  Deze is bekend gemaakt in de CEVO-regeling 'Aanwijzing 

exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 
2009 en eventueel 2010' * 
 

afnametijdstip 1e tijdvak: maandag 19 mei 2008 van 9.00 tot 11.00 u.  (rooster van de CEVO) 
 

bijzonderheden cse GL: geen 
 

 
 

*
  

1. zie: Examenblad.nl 
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´ 

 


