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profielvak dienstverlening en producten – CSPE BB 2017 
 

instructie voor de examinator 

 
In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de 
voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen 1 tot en met 5 
bevatten algemene informatie, die ook van toepassing is op cspe’s van andere vakken. 
Vakspecifieke informatie treft u aan in de overige paragrafen. De mededelingen over de 
cspe’s van 2017 (Septembermededeling op www.examenblad.nl) bevatten nadere 
informatie over dit cspe. 
 

1 Geheimhouding cspe  

 
1 Veel scholen hebben een protocol voor de afname van het cspe. In dit protocol staat 

dat de examinatoren tekenen voor de ontvangst van de examendocumenten van het 
cspe en verklaren alle zorgvuldigheid in acht te zullen nemen om te voorkomen dat 
de geheimhouding van de examendocumenten wordt geschonden. De examinator 
en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score voor het centraal 
examen vast. In het protocol staat dat de eerste en tweede examinator verklaren dat 
zij de beoordeling in overeenstemming met het correctievoorschrift hebben verricht. 
Op www.vo-raad.nl en www.aocraad.nl staat een goed voorbeeld van een protocol. 

2 Alle examendocumenten (papier en digitaal) zijn geheim. Bewaar ze in een kluis op 
school. Neem ze niet mee naar huis. Voer de voorbereidingen van het examen uit in 
een ruimte waar geen leerlingen aanwezig zijn. 

3 Reik examendocumenten aan het begin van iedere zitting uit aan de kandidaten en 
neem ze na iedere zitting in. Tenzij anders vermeld in de instructie voor de 
examinator hebben kandidaten buiten de zittingen om geen inzage in de 
examendocumenten.  

4 Houd het correctievoorschrift en de instructie voor de examinator voor de 
kandidaten geheim. 

5 Examendocumenten zijn na afloop van de examenperiode pas openbaar. Hetzelfde 
geldt voor de producten die door de kandidaten in het kader van het cspe gemaakt 
worden. Deze kunnen pas na afloop van de examenperiode tentoongesteld of 
meegegeven worden. Pas eind juni is de examenperiode afgelopen (zie het 
examenrooster voor het tweede tijdvak op www.examenblad.nl). Tot die tijd kunnen 
er nog kandidaten geëxamineerd worden en is geheimhouding noodzakelijk. 

6 Eventuele foto- of filmopnamen van de afname mogen alleen gemaakt worden door 
bij de afname betrokken examenfunctionarissen die door de directeur zijn 
aangewezen. Tenzij een opname een onderdeel is van een praktische opdracht 
mogen ook kandidaten dus geen opnamen maken. Eventuele gemaakte opnamen 
mogen niet toegankelijk gemaakt worden zolang er (op andere scholen) nog 
kandidaten geëxamineerd kunnen worden. Tot eind juni is publicatie van cspe-
materiaal via bijvoorbeeld de website van de school of YouTube dus niet 
toegestaan. 
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7 Van de minitoetsen zijn varianten voor gebruik in Facet beschikbaar. Voor de 
afname van een minitoets in Facet moet een afnameplanning worden gemaakt. Een 
afnameplanning is één dag geldig. Alle kandidaten die op dezelfde dag een 
minitoets maken, kunt u in dezelfde afnameplanning zetten. Voor kandidaten op een 
andere dag is een nieuwe afnameplanning nodig. Bij een afnameplanning geeft u 
aan hoeveel varianten gebruikt moeten worden. Als de kandidaten niet bij elkaar op 
het scherm kunnen kijken, kunt u met één variant volstaan. In de overige gevallen 
kiest u voor twee varianten. De varianten van de minitoetsen worden door Facet zelf 
toegewezen. Hierdoor wordt de geheimhouding gewaarborgd.  

8 Op de laatste bladzijde van deze instructie voor de examinator staat de instructie 
voor de kandidaat. Deze instructie voor de kandidaat bevat informatie over de 
inhoud van het examen. Op de dvd met digitale bestanden bevindt zich een 
instructiefilm voor de kandidaat. In deze film vindt u dezelfde informatie over de 
inhoud van het examen als in de papieren versie. De instructie voor de kandidaat 
(zowel op papier als op film) behandelt u als een examendocument (zie paragraaf 
1.2). De instructie voor de kandidaat (zowel op papier als op film) mogen de 
kandidaten op een passend moment bekijken, maar op zijn vroegst vijf werkdagen 
voor de aanvang van de afname van het cspe. Meer inhoudelijke informatie 
verstrekken is niet toegestaan. Op de dvd met digitale bestanden bevindt zich ook 
een film met algemene informatie over het cspe. Deze film met algemene informatie 
mogen de kandidaten op elk moment bekijken. 

9 Het is niet geoorloofd om de opdrachten van het cspe van dit jaar van tevoren met de 
kandidaten te oefenen. 

 

2 Voorbereiding cspe 

 
1 Om het cspe voor te kunnen bereiden, ontvangt de school in februari zending A van 

de cspe’s. Zending A bevat in tweevoud alle papieren examendocumenten inclusief 
de instructie voor de examinator. Het correctievoorschrift behoort niet tot deze 
zending. In deze examendocumenten is de informatie die niet nodig is voor de 
voorbereiding van het cspe met grijze vlekken bedekt.  

2 Zending B van maart bevat de papieren examendocumenten in kandidaat aantallen. 
Met inachtneming van de geheimhouding mag u vijf werkdagen voorafgaand aan de 
start van de afname op uw school, de examendocumenten van zending B gebruiken 
om voorbereid te zijn op de afname van het cspe (bijvoorbeeld door zelf voorafgaand 
aan de afname, het cspe te maken).  

3 Het cspe bestaat uit onderdelen. Elk onderdeel is aangegeven met een hoofdletter 
A, B, C, D. …. Elk onderdeel omvat meerdere opdrachten. U bepaalt per onderdeel, 
hoeveel kandidaten gelijktijdig geëxamineerd worden. Paragraaf 6 bevat 
aanbevelingen hiervoor. 

4 Laat de opdrachten uitvoeren zoals ze in de examenopdrachten zijn gesteld. Het is 
niet toegestaan opdrachten aan te passen, te vervangen of over te slaan. 

5 Zorg ervoor dat de school voldoet aan de eisen met betrekking tot veiligheid, 
hygiëne en milieu. 

6 Controleer voor aanvang van het (onderdeel van) het cspe of per kandidaat alle 
benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen aanwezig 
zijn. 
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7 Van elk onderdeel van het cspe is de richttijd aangegeven. Zie paragraaf 6 overzicht 
opdrachten. In de Septembermededeling staat in ‘de richtlijnen examentijd cspe’ 
nadere informatie hierover (zie de Septembermededeling op www.examenblad.nl).  
In een cspe kunnen opdrachten voorkomen waarbij het werktempo beoordeeld 
wordt. Let erop dat u tijdens deze opdrachten per kandidaat de tijd exact bijhoudt.  

8 Cito heeft een helpdesk ingericht voor technische vragen over computergebruik in 
het cspe. Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk kunt u vinden op 
http://ictexamenhelpdesk.cito.nl. 

9 Technische vragen over de afname van de minitoetsen in Facet kunt u stellen bij de 
Facet helpdesk van DUO. Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk kunt 
u vinden op https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-
diplomas/facet/contact.jsp. 

10 Met (vakinhoudelijke) vragen of opmerkingen over het cspe kunt u terecht bij het 
Examenloket (www.examenloket.nl - zie de Septembermededeling op 
www.examenblad.nl). 

 

3 Afname cspe 

 
1 Iedere kandidaat werkt individueel aan de opdrachten van het examen. Tenzij 

anders vermeld in de examendocumenten is overleg en samenwerking met anderen 
niet toegestaan. 

2 De onderdelen A, B,C, D, …… kunnen in willekeurige volgorde worden afgenomen.  
3 De opdrachten moeten binnen een onderdeel in de aangegeven volgorde gemaakt 

worden. 
4 Per onderdeel van het cspe zijn richttijden aangegeven. De richttijden gaan uit van 

een werktempo dat de kandidaat aan moet kunnen. Overschrijding van de richttijd en 
de reden hiervoor kunnen in het protocol vermeld worden (zie de 
Septembermededeling op www.examenblad.nl). 

5 Hulp aan kandidaten door een examinator of anderen tijdens het cspe is niet 
toegestaan, tenzij anders vermeld in het vakspecifieke deel van deze instructie of in 
het correctievoorschrift. Deel de kandidaten vooraf mee dat u hen tijdens het 
examen niet kunt helpen. 

6 Het is niet toegestaan om bij de beoordeling af te wijken van het correctievoorschrift.  
7 Stuur de Wolf-scores in van de eerste afname van de kandidaten, dus vóór een 

eventuele herkansing.  
 

4 Herkansing cspe 

 
1 Herkansing kan pas plaatsvinden nadat het gehele cspe is afgelegd. 
2 Herkansen van het cspe betekent dat de kandidaat het cspe geheel, of onderdelen 

daarvan aangeduid met de hoofdletters A, B, C, D… opnieuw aflegt. Tijdens een 
eventuele herkansing demonstreert een kandidaat zijn kennis en vaardigheden door 
(dezelfde) praktische opdrachten van het cspe nogmaals uit te voeren. 

3 BB- en KB-kandidaten kunnen het cspe herkansen en daarnaast mogen zij het 
centraal examen van één algemeen vak herkansen. GL-kandidaten mogen slechts 
één centraal examen herkansen, dat wil zeggen óf het cspe GL óf het centraal 
examen van één algemeen vak. Met de herkansing van het cspe GL kan derhalve 
pas gestart worden als de uitslag van het eerste tijdvak is vastgesteld.  
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4 Bij herkansing van de minitoets wijst Facet automatisch een andere variant toe aan 
de kandidaat dan bij de eerste afname. Van de onderdelen/opdrachten van het cspe 
waarvan meer varianten voorhanden zijn, maakt de kandidaat eveneens een andere 
variant dan tijdens de eerste afname.  

5 Alle scores van de opdrachten in de onderdelen die in de herkansing worden 
uitgevoerd, komen in de plaats van de scores die de kandidaat tijdens de eerste 
afname heeft behaald. Wat niet mag, is dat per opdracht de hoogste score wordt 
genomen. Van de onderdelen die niet worden herkanst, blijft de score staan. 

6 Het kan voorkomen dat een kandidaat, na een weinig succesvolle herkansing, 
achteraf meedeelt dat hij liever andere onderdelen had willen herkansen. Het 
verdient daarom aanbeveling dat de school voorafgaand aan de herkansing de 
keuze van de te herkansen onderdelen in overleg met de kandidaat en diens 
ouders/wettelijke vertegenwoordigers vastlegt in een overeenkomst.  
 
Voor aanvullende informatie zie de Septembermededeling op Examenblad.nl. 
 

5 ICT-gebruik en dvd met bestanden 

 
1 De digitale bestanden die nodig zijn voor het cspe, worden in maart op dvd aan de 

secretaris van het eindexamen van uw school gezonden. Een handleiding voor het 
ICT-gebruik bij het cspe wordt tegelijkertijd met de digitale bestanden aan uw 
examensecretaris gestuurd. In de handleiding staan onderstaande aandachtspunten 
voor ICT-gebruik. 

2 Overleg vooraf met de ICT-coördinator / systeembeheerder van uw school over de 
afname van de cspe-onderdelen waarbij de computer wordt gebruikt. 

3 Houd per groep één reservecomputer beschikbaar, en bij grotere groepen, één 
reservecomputer per tien kandidaten. In de examenzaal dienen één of meer printers 
aanwezig te zijn. 

4 Het is in het belang van de kandidaat dat de systeembeheerder de back-up-
functionaliteiten zo instelt dat bij uitval van de computer zo weinig mogelijk 
examenwerk verloren gaat. Daarnaast wordt aanbevolen dat de examinator / 
surveillant tijdens de afname op de hoogte is van de locatie van de back-up-
bestanden. 

5 De digitale bestanden voor de praktische opdrachten dienen voor de kandidaten 
beschikbaar gemaakt te worden op dvd’s, USB-sticks of op een veilige plaats op de 
centrale server. De kandidaten moeten een duidelijke instructie krijgen waar de 
bestanden te vinden zijn en waar de eigen bestanden opgeslagen moeten worden. 
Bij gebruik van een USB-stick wordt de naam van de kandidaat en het kandidaat-
nummer op de stick aangegeven. 

6 De opdracht is veelal zo geformuleerd dat de kandidaat het door hem bewerkte 
bestand opslaat onder een andere, eigen bestandsnaam. Dit maakt het mogelijk dat 
de kandidaat terugkeert naar het originele bestand, als er iets verkeerd mocht gaan.  

7 Wanneer er meer zittingen zijn waarbij de computer gebruikt wordt, gebruikt de 
kandidaat bij elke zitting dezelfde USB-stick of dezelfde plaats van de centrale 
server. Aan het eind van elke zitting wordt de gebruikte USB-stick ingenomen. Laat 
de school de bestanden in een netwerkomgeving opslaan, dan zorgt men ervoor dat 
de toegang tot die bestanden buiten de examentijd geblokkeerd is. 
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8 In een volgende zitting mag de kandidaat geen veranderingen aanbrengen in 
examenbestanden die in een eerdere zitting zijn gemaakt. Na elke opdracht of 
examenonderdeel maakt de kandidaat tijdens het examen een afdruk op papier die 
wordt ingeleverd, tenzij anders wordt aangegeven. Deze afdruk is een “beveiliging” 
tegen het later aanpassen van bestanden. Na afsluiting van het examenonderdeel 
worden afdrukken op papier niet meer in ontvangst genomen.  

9 Het toetsprogramma voor de digitale minitoetsen Facet moet vooraf in overleg met 
de ICT-coördinator / systeembeheerder zijn geïnstalleerd en gecontroleerd. 
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6 Overzicht opdrachten 

 

ONDERDEEL A richttijd: 120 minuten akg* 

A1 praktijkopdracht   

A2 minitoets 4 varianten  

A3 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand  

A4 praktijkopdracht  4 

A5 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand  

A6 praktijkopdracht ICT-gebruik: videobestand (zelfstandig 
afspelend bestand) 

 

A7 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand  

ONDERDEEL B richttijd: 85 minuten 

B1 praktijkopdracht ICT-gebruik: tekstverwerkingsprogramma met 
digitale bestanden 

 

B2 praktijkopdracht ICT-gebruik: Word met bestand (variant a, b)  

B3 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand  

B4 praktijkopdracht ICT-gebruik: tekstverwerkingsprogramma, 
videobestand (zelfstandig afspelend bestand), 
digitale bestanden 

 

B5 praktijkopdracht  1 

B6 praktijkopdracht   

ONDERDEEL C richttijd: 150 minuten 

C1 praktijkopdracht bijlage 6 

C2 mondelinge vragen 3 vragen 1 

C3 minitoets 4 varianten  

C4 praktijkopdracht ICT-gebruik: technisch 2D-tekenprogramma  

ONDERDEEL D richttijd: 130 minuten 

D1 praktijkopdracht ICT-gebruik: Word met bestand, digitale 
bestanden 

 

D2 minitoets 4 varianten  

D3 praktijkopdracht   

D4 praktijkopdracht  1 

D5 praktijkopdracht ICT-gebruik: videobewerkingsprogramma, 
videobestanden (zelfstandig afspelende 
bestanden), digitale bestanden 

 

* akg = aantal kandidaten gelijktijdig. Toetstechnisch advies over het aantal 
kandidaten dat bij deze praktijkopdracht gelijktijdig beoordeeld kan worden.  
Dit hangt echter wel af van de situatie op school. 

 
NB In het correctievoorschrift vindt u de vragen die u mondeling aan de kandidaat stelt. 

Behalve de mondelinge vraag zelf treft u tevens het antwoordmodel aan. U noteert 
de score van de kandidaat in het beoordelingsschema.
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7 Vakspecifieke aanbevelingen met betrekking tot de organisatie 

 
Algemene aanbevelingen 
 
Indeling examen en planning afname 
De kandidaat krijgt per onderdeel een opgavenboekje met soms een bijlage.  
Op het voorblad van de opgavenboekjes staan de tijdsduur, het aantal opdrachten en 
het aantal te behalen punten voor dat onderdeel.  
 
Naast de opgavenboekjes en bijlage, is er een schriftelijke instructie voor de kandidaat. 
Hierin staat informatie over het gehele examen (totale examenduur, aantal onderdelen, 
aantal opdrachten, maximaal te behalen punten). Ook staat er een beschrijving van de 
casus en is een overzicht opgenomen met per onderdeel de tijdsduur en de te maken 
opdrachten.  
De kandidaat mag de instructie voor de kandidaat inzien in de laatste lesweek die aan 
de afname van het cspe voorafgaat (zie hoofdstuk 1 punt 8 van deze instructie voor 
examinator). 
 
Er is geen verplichte volgorde van de onderdelen. Wel moeten per onderdeel de 
opdrachten in de aangegeven volgorde worden afgenomen.  
 
Voorbereiding 
De examinator zorgt ervoor dat de uitgangssituatie bij de opdrachten voor alle 
kandidaten gelijk is.  
 
 
ICT 
Bij dit examen horen de volgende bestanden: 
 

instructiefilm_2017.mp4 algemene informatie voor de kandidaat 

instructiefilm_DP_bb_2017.mp4 instructie voor de kandidaat 

 

bestanden opdracht 

schoonmaak_bb.xlsm A3 

toegangsprijs.xlsm A5 

filmfragment_DP_2017.mp4 A6 

afvalscheiding.xlsm en map afval A7 

map blog B1 

social_media_bb_a.docm en social_media_bb_b.docm  B2 

vragenlijst_bb.xlsm B3 

brikettenstarter.mp4 en map brikettenstarter B4 

tekst_nieuwsbrief.docx en map nieuwsbrief D1 

map filmfragmenten D5 

Family Feud.mp3 D5 
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bestanden voor de examinator ter voorbereiding opdracht 

plattegrond_bb.pdf A1 

handleiding.pdf B5 

cijfers.pdf C1 

 
Controleer vóór aanvang van het examen of de bestanden werken. 
 
Printen 
Bij het printen van de uitwerkingen van de opdrachten A3, A5, A7 en B3 is het belangrijk 
dat de kandidaat de Printknop in de applicatie gebruikt. Door de Printknop te gebruiken 
worden de bestanden in zwart-wit geprint en zijn eventuele formules zichtbaar. 
 
Macrobeveiliging 
Veel Word- en Excel-bestanden voor de praktische opdrachten bevatten macro’s.  
In zowel Word als Excel moeten daarom alle macro’s worden ingeschakeld. 
In de Handleiding Applicaties die op de dvd met digitale bestanden te vinden is, staat 
beschreven hoe u dit kunt (laten) doen. 
 
Excel-applicatie met bijbehorende map afbeeldingen 
Op de dvd staan het bestand afvalscheiding.xlsm en de map afval. De afbeeldingen in 
de map worden vanuit de Excel-applicatie aangeroepen. 
Kopieer het bestand afvalscheiding.xlsm samen met de map afval naar een map op de 
harde schijf of het netwerk. 
De kandidaat moet het bestand opslaan onder zijn of haar eigen naam (afvalscheiding 
[jouw naam].xlsm). Omdat vanuit de Excel-applicatie de map afval wordt aangeroepen, 
is het noodzakelijk dat de kandidaat het Excel bestand opslaat in een map waarin ook 
de map afval is opgeslagen. 
 
 
Aanbevelingen per onderdeel 
 
 
Onderdeel A 
 
Opdracht A1 routing maken 
Op de dvd met digitale bestanden staat het bestand plattegrond_bb.pdf.  
Het advies is om extra exemplaren van dit bestand af te drukken, zodat de kandidaten 
de mogelijkheid hebben om de route opnieuw in te vullen. 
 
Opdracht A4 schoonmaken 
De kandidaat maakt een gedeelte van de keuken schoon:  
 een gedeelte van het aanrecht (1 strekkende meter) 
 de gootsteen 
 de kraan 
 een kastje (of schap(pen)) onder het aanrecht (Een eventueel aanwezige lade hoeft 

van binnen niet te worden schoongemaakt, hier mag u de kandidaat op wijzen.)  
 een gedeelte van de vloer (minimaal 3 m2) 
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Op het aanrecht staat een afvalbakje met wat afval en het aanrecht is zichtbaar gebruikt 
(etensresten en vetvlekken). Op de vloer liggen kruimels. 
 
Op een tafel staan verschillende schoonmaakmiddelen en materialen waaruit de 
kandidaat de goede middelen en materialen moet kiezen. Zorg ervoor dat er niet alleen 
de goede middelen bij staan, maar ook middelen die de kandidaat juist niet moet 
gebruiken (toiletreiniger/bleekmiddel en glasreiniger). 
 
Wijs een plek aan waar de kandidaat na afloop de gebruikte spullen (materialen en 
doeken) kan achterlaten. 
 
 
Onderdeel B 
 
Opdracht B1 blog schrijven 
Bij opdracht B1 beoordeelt u ook het werktempo.  
 U heeft een horloge of stopwatch nodig om bij te houden hoe lang de kandidaat 

nodig heeft voor de uitvoering van deze opdracht. Ook moet de kandidaat zelf de tijd 
kunnen bijhouden. U zorgt bijvoorbeeld voor een goed zichtbare klok in de 
afnameruimte. 

 Laat de kandidaten eerst de instructie en de hele opdracht lezen. Geef aan dat de 
kandidaten pas mogen beginnen met de opdracht als u toestemming hebt gegeven 
om te voorkomen dat de kandidaten direct op de computer beginnen met de 
opdracht terwijl ze nog niet alles hebben gelezen. 

 U geeft aan wanneer de tijd ingaat en noteert de begintijd van elke kandidaat in het 
correctievoorschrift. U vertelt de kandidaat welk tijdstip u heeft genoteerd. U geeft 
tijdens de uitvoering van de opdracht aan wanneer de kandidaat nog ± 5 minuten 
over heeft.  

 Als de kandidaat na 15 minuten de opdracht nog niet af heeft, mag hij verder werken 
maar krijgt hij geen punten voor het werktempo. 

 Wanneer de kandidaat klaar is met de opdracht, meldt hij zich bij u en noteert u de 
eindtijd in het correctievoorschrift. Daarna beoordeelt u pas het werktempo en het 
resultaat, zie hiervoor het correctievoorschrift. 

 
Opdracht B2 vragen beantwoorden over social media 
Deze opdracht heeft twee varianten. De kandidaat maakt variant a of variant b.  
U wisselt de varianten af om de geheimhouding te waarborgen. U vertelt de kandidaat 
welke variant hij maakt en welk bestand hierbij hoort: ‘social_media_bb_a’ of 
‘social_media_bb_b’. 
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Opdracht B5 gesprek voeren 
Een docent of vrijwilliger speelt de bezoeker in het rollenspel. Een leerling of examinator 
mag geen rollenspeler zijn.  
De rollenspeler moet voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op zijn rol.  
 
 Op de dvd met digitale bestanden staat het bestand handleiding.pdf. U maakt een 

afdruk van dit bestand en geeft die aan de kandidaat bij aanvang van opdracht B5. 
De kandidaat gebruikt de handleiding om zich voor te bereiden op het gesprek. Een 
advies is om de handleiding te plastificeren of in een doorzichtig mapje te stoppen. 
(Bij deze opdracht wordt bewust niet de afdruk van opdracht B4 gebruikt, zodat de 
kandidaat niet benadeeld wordt na het niet of verkeerd maken van opdracht B4. Zo 
is de uitgangssituatie voor elke kandidaat gelijk.) 

 De kandidaat krijgt 5 minuten de tijd om zich voor te bereiden op het gesprek met de 
bezoeker aan de Feel Good Market. De kandidaat bestudeert de opdracht en de 
handleiding. 

 Zorg voor een realistische setting door een stand of tafel in te richten als 
verkoopkraam met in ieder geval een brikettenstarter. Overige producten die u kunt 
gebruiken voor de kraam zijn bijvoorbeeld: aanmaakblokjes, briketten, houtskool en 
barbecue. 

 
Instructie voor de rol van bezoeker aan de Feel Good Market: 
 U komt bij een stand waar barbecues en toebehoren worden verkocht. 
 U neemt geen initiatief. U reageert alleen als de kandidaat vraagt of hij u kan helpen 

(of iets dergelijks). Dan informeert u naar de prijs van de brikettenstarter. En u 
vraagt hoe de brikettenstarter werkt.  

 De kandidaat moet uitleg geven over de werking aan de hand van de handleiding 
met afbeeldingen van een brikettenstarter.  

 U bedankt voor de uitleg. U geeft aan dat u er nog even over nadenkt alvorens over 
te gaan tot de aankoop. 

 
Opdracht B6 terugkijken  
Om opdracht B6 te kunnen beoordelen, heeft u uw beoordeling van opdracht B5 nodig. 
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Onderdeel C 
 
Opdracht C1 prototype maken 
 U dient deze opdracht goed voor te bereiden. In paragraaf 8 van deze instructie 

staat informatie die bij de voorbereiding nodig is. 
 Op de dvd met digitale bestanden staat het bestand cijfers.pdf. U drukt dit bestand 

enkelzijdig af op een etikettenvel met 51 stickers (3 x 17, bijvoorbeeld op Avery 
3420). U geeft één rij met plakcijfers (cijfers 1 tot en met 9) aan de kandidaat bij 
aanvang van opdracht C1 (1 vel per 3 kandidaten).  

 De kandidaat moet bij de uitvoering van deze opdracht PBM’s gebruiken. Deze 
PBM’s worden niet afzonderlijk vermeld in het opdrachtenboekje en in deze 
instructie. Alle PBM’s moeten echter altijd beschikbaar zijn, zodat de kandidaat zelf 
een keuze kan maken. 

 Ter informatie staan hieronder de spelregels van het werkstuk Shut the box (U kunt 
de spelregels kopiëren voor de kandidaten.): 

 
 
Shut The Box is een dobbelspel. Het doel van het spel is om zo veel mogelijk van de  
9 genummerde klepjes te sluiten door te dobbelen. Het spel werkt als volgt: 
 
Wie aan de beurt komt, gooit twee dobbelstenen. De speler telt de ogen van de 
dobbelstenen en mag hierna klepjes omhoog zetten (sluiten). Als er een 5 en een 3 
wordt gegooid (in totaal 8), mag de speler het klepje met nummer 8 sluiten, maar kan 
evengoed ook de klepjes 1 en 7, 2 en 6 of 3 en 5 sluiten. De speler mag elk aantal 
klepjes sluiten, als de som van de nummers op de klepjes overeenkomt met het totaal 
aantal ogen van de gegooide dobbelstenen. Nadat de speler genoeg klepjes heeft 
gesloten, gooit hij nog een keer. Nu mag de speler weer een aantal klepjes sluiten. 
Indien er echt geen combinatie gevonden kan worden, eindigt zijn speelbeurt en wordt 
de som gemaakt van de nog zichtbare cijfers. Dit zijn minpunten. Mocht de speler het 
voor elkaar krijgen om alle klepjes te sluiten, dan heeft deze Shut The Box! en wint hij 
automatisch het spel. Na een vooraf afgesproken aantal ronden wordt gekeken wie het 
minst aantal punten gescoord heeft. Deze speler wint het spel! 
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Opdracht C4 een 2D-werktekening maken 
Het is belangrijk deze opdracht voorafgaand aan het examen voor te bereiden.  
U kiest zelf een geschikt technisch tekenprogramma. U dient het technisch 
tekenprogramma vooraf te testen op de vereiste functionaliteiten voor de opdracht en op 
de gebruiksvriendelijkheid voor de kandidaat. 
 
Voorbeelden van technische tekenprogramma’s voor het werken in 2D zijn: 
 AutoCAD 
 Draft Sight 
 IntelliCad 
 
De genoemde programma’s waren tijdens de productie van het examen actueel.  
Het zijn voorbeelden van mogelijk te gebruiken programma’s. 
 
Voor deze opdracht heeft de kandidaat een door u gemaakt bestand nodig: 
 U maakt een template op A4-formaat in het door u gekozen 2D-tekenprogramma. 
 Hierin zet u het volgende stempel / titelblok: 

 
 Sla het bestand op met de naam: wegwijzer. 
 Geef de kandidaat aan waar hij dit bestand kan vinden. 
 
 

 

SCHAAL:  GETEKEND: Opmerkingen: 
Algemene tolerantie 
zie tekeningen 

MAATEENHEID: AFDELING: 

DATUM: GEZIEN: 

 
BENAMING:  
  

NUMMER: FORMAAT:
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Onderdeel D 
 
Opdracht D4 eigen opnames maken 
U geeft aan waar de kandidaat zichzelf moet filmen (bij voorkeur een aparte ruimte).  
De kandidaat moet zelf de te filmen materialen op de juiste plaats klaarzetten en de 
apparatuur aansluiten. Lukt dit de kandidaat niet, dan helpt u hem hierbij. De kandidaat 
krijgt dan geen punt voor het aansluiten van de apparatuur. 
 
Het beeldformaat van de eigen opnames door de kandidaat is minimaal 1280 x 720.  
U bepaalt in welk bestandsformaat de kandidaat de eigen opnames moet opslaan.  
U geeft dit door aan de kandidaat. 
 
U slaat de eigen opnames op een voor de kandidaat toegankelijke locatie op.  
Bij aanvang van opdracht D5 geeft u aan de kandidaat door waar hij zijn eigen opnames 
kan vinden. 
 
Opdracht D5 een film monteren 
Het is belangrijk deze opdracht voorafgaand aan het examen voor te bereiden. U kiest 
zelf een geschikt videobewerkingsprogramma. U dient het videobewerkingsprogramma 
vooraf te testen op de vereiste functionaliteiten voor de opdracht en op de 
gebruiksvriendelijkheid voor de kandidaat. 
 
Voorbeelden van videobewerkingsprogramma’s: 
 Windows Live Moviemaker (vanaf 2012) 
 iMovie  
 Adobe Première Elements Pro 
 MagiX Video de Luxe 
 
De genoemde programma’s waren tijdens de productie van het examen actueel.  
Het zijn voorbeeld van mogelijk te gebruiken programma’s. 
 
Laat de kandidaat het bestand met de film exporteren (opslaan als film) en opslaan in 
een lage resolutie. U bepaalt zelf naar welk bestandsformaat de kandidaat dit doet 
(afhankelijk van wat op uw school gebruikelijk is). U geeft het bestandsformaat aan de 
kandidaat door. Zorg dat u de film volledig kunt beoordelen.  
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8 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen 

 
Algemeen 
Voor eventuele ICT-benodigdheden zie paragraaf 7. 
 
 
Overzicht per onderdeel 
 
 
Onderdeel A 
Opdracht A4 
 
Per kandidaat is nodig: 
 1 strekkende meter aanrecht 
 3 m2 vloer 
 gootsteen 
 kraan 
 een keukenkastje of schap(pen) onder het aanrecht  
 afvalbakje 
 keukendoekje of microvezeldoek 
 schuursponsje 
 veger/bezem 
 dweilstok met dweil of vloermop; liefst schoonmaakkar 
 emmer 
 doek om na te drogen 
 allesreiniger 
 schuurmiddel 
 vloerreiniger 
 toiletreiniger/bleekmiddel 
 glasreiniger 
 
Opdracht A6 
 koptelefoon 
 
 
Onderdeel B 
 
Opdracht B1 
 horloge of stopwatch 
 voor de kandidaat goed zichtbare klok in de afnameruimte 
 
Opdracht B5 
Een stand of tafel ingericht als verkoopkraam met barbecueproducten (met in ieder 
geval een brikettenstarter). 
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Onderdeel C 
 
Opdracht C1  
Gereedschappen en materialen die normaal in een werkplaats aanwezig zijn, aangevuld 
met een: 
 (vinger)zetbank 
 kolomboormachine 
 uithoekschaar/hefboomschaar 
 blindklinktang 
 centerpons 
 schaar 
 etiketten (stickers) 70x16,9 mm, bijvoorbeeld: 

• Etiket Avery Zweckform 3420 70x16,9 mm Wit 5100 stuks 
• Etiket Herma 4459 70x16,9 mm premium A4 5100 stuks 
• Rillprint Etiket Rillstab 70x16,9 mm wit 

 
Zet voor iedere kandidaat de materialen uit de stuklijst klaar zoals ze in de kolom 
afmeting ruw materiaal staan. 
 

STUKLIJST 

STUK 
NR. 

AANT BENAMING MATERIAAL 
NORMAANDUIDING 

OF AFMETING 
AFMETING RUW 
MATERIAAL (mm)

8 2 
pancilinderplaatschroef 
Ø2,9 x 16 

staal ISO 1481  

7 2 blindklinknagel Ø3,2 x 6 alu/staal ISO 15977  

6 1 beschermlaag plakvilt 
kandidaat-
afhankelijk 

150 x 220 

5 1 voorkant 
Fins berken / 

multiplex 
kandidaat-
afhankelijk 

12 x 25 x 220 

4 9 blokje 
Fins berken / 

multiplex 
12 x 20 x 45 

 
12 x 20 x 450  

3 1 asje 
staal (bijvoor-

beeld lasdraad)
Ø3 x 240 

 
Ø3 x 240 

2 1 strip staal 1 x 25 x 195 1 x 25 x 195 

1 1 bakje staal 1 x 175 x 250 1 x 175 x 250
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Onderdeel D 
 
Opdracht D4  
per kandidaat: 
 camera 
 statief 
 koffiekopjes 
 koffiekan gevuld met koffie 
 melk 
 suiker 
 
Opdracht D5 
 koptelefoon 
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profielvak dienstverlening en producten – CSPE BB 2017 
 

instructie voor de kandidaat 

 
Inleiding 
Je loopt tijdens dit examen stage bij evenementenbureau Feel Good Events. 
Feel Good Events organiseert het hele jaar door evenementen en markten met 
een thema. Een van de markten is de Feel Good Market. 
 
Wat ga je doen? 
Je stagebegeleider vraagt je te helpen bij verschillende werkzaamheden. Zo help 
je bij het organiseren van een feest, maak je schoon, voer je verschillende 
promotiewerkzaamheden uit, maak je een prototype van een spel en monteer je 
een instructiefilmpje. 
 
Indeling in onderdelen en opdrachten 
Dit examen bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel is er een 
opgavenboekje met soms een bijlage.  
In het overzicht examen (op de volgende pagina) staan de opdrachten per 
onderdeel. 
 
Tijdens het examen 
Aan het begin van een examenonderdeel deelt de examinator een 
opgavenboekje en soms een bijlage uit.  
 
Lees de opdracht door, voordat je aan de uitvoering van de opdracht begint. 
 
Voor een aantal opdrachten heb je ICT-bestanden nodig. De examinator vertelt 
je waar je deze bestanden kunt vinden en waar je die moet opslaan. 
 
Bij het printen van de uitwerking van sommige opdrachten is het belangrijk dat je 
de knop Print onderaan het bestand gebruikt:  
 

Print
 

 
In het opgavenboekje staat steeds wanneer je deze knop moet gebruiken. 
 
Lever na afloop van elk onderdeel alle examendocumenten in bij de examinator. 
Zorg ervoor dat overal je naam en kandidaatnummer op staat. 
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Overzicht van de opdrachten 
 

Onderdeel A  routing maken 
 minitoets 
 schoonmaakkosten bereken 
 schoonmaken 
 toegangsprijs berekenen 
 praktijksituatie beoordelen 
 afval scheiden 

Onderdeel B  blog schrijven 
 vragen beantwoorden over social media 
 vragenlijst maken 
 handleiding maken 
 gesprek voeren 
 terugkijken 

Onderdeel C  prototype maken 
 vragen beantwoorden over veiligheidsmiddelen en 

gereedschappen 
 minitoets 
 2D-werktekening maken 

Onderdeel D  nieuwsbrief maken 
 minitoets 
 vragen beantwoorden over websites en app’s 
 eigen opnames maken 
 film monteren 

 
 
Wanneer je deze informatie hebt gelezen, lever je het blad weer in bij je docent. 
 

einde  
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