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Landbouw: vakspecifieke informatie centraal examen 2009 
 
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: 6 april t/m 5 juni 2009 (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: 

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

 2. Voor het cspe BB moeten de kandidaten een (deel van een) 
haag knippen. 
 

bijzonderheden 
dierhouderij: 
 

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

bijzonderheden 
vap: 
 

geen 

bijzonderheden 
agr. techniek: 

geen 

bijzonderheden 
agr. bedrijfseconomie: 

geen 

 

*
  

1. zie: Examenblad.nl  jaarring 2009 
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. Het cspe BB en het deel-cspe KB kennen twee varianten: open 
teelten en gesloten teelten. 
  

 3. a. gesloten teelten: 
   Voor het cspe BB en het deel-cspe KB gesloten teelten zijn 

twee zittingen nodig. 
Tijdens de eerste zitting krijgen kandidaten de opdracht om 
planten op te potten. De opgepotte planten hebben ongeveer 
vier weken tijd nodig om te groeien. Daarna volgt een tweede 
zitting, waarbij kandidaten gebruik moeten maken van de 
inmiddels opgegroeide planten.  
Bij de planning zal de school er rekening mee moeten houden 
dat voor elk praktijkexamen twee zittingen nodig zijn en dat de 
tijd tussen de zittingen ongeveer vier weken is. 
 

 3 b. open teelten: 
   Voor het cspe BB en het deel-cspe KB open teelten zijn twee 

zittingen nodig. Tijdens de eerste zitting krijgen kandidaten de 
opdracht om te zaaien. De zaailingen hebben ongeveer vier 
weken tijd nodig om te groeien. Daarna volgt een tweede 
zitting, waarbij kandidaten gebruik maken van de inmiddels 
uitgegroeide zaailingen.  
Bij de planning zal de school er rekening mee moeten houden 
dat voor elk praktijkexamen twee zittingen nodig zijn en dat de 
tijd tussen de zittingen ongeveer vier weken is. 
 

 

*
  

1. zie: Examenblad.nl  jaarring 2009 
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: dinsdag 19 mei 2009 van 13.30 tot 15.30 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  jaarring 2009 
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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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: 6 april t/m 5 juni 2009 (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:  Voor het cspe BB moeten kandidaten stekken, daarvoor zijn per 
kandidaat twee moerplanten nodig: één hedera en één Kaaps viooltje. 
 

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: dinsdag 19 mei 2009 van 13.30 tot 15.30 u. (rooster van de CEVO) 
 

bijzonderheden cse GL: geen 
 

 

*
  

1. zie: Examenblad.nl  jaarring 2009 
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´ 

 


