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profielvak economie en ondernemen – 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: 70 minuten akg* 

A1 praktijkopdracht ICT-gebruik: Media Player met bestanden 

A2 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand 

A3 praktijkopdracht ICT-gebruik: Media Player 
bijlage A 

A4 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand 
ICT-gebruik: Word met bestand 

A5-A6 praktijkopdrachten ICT-gebruik: Excel met bestand 
bijlage A 

A7 praktijkopdracht bijlage A

A8 praktijkopdracht bijlage A 1

A9 praktijkopdrachten ICT-gebruik: Word met bestand 
bijlage A 

ONDERDEEL B richttijd: 80 minuten 

B1-B2 praktijkopdrachten

B3-B11 praktijkopdrachten ICT-gebruik: Excel met bestand 

B12 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand 

B13 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand 
bijlage B 

B14-16 praktijkopdrachten

ONDERDEEL C richttijd: 70 minuten 

C1 praktijkopdracht

C2-4 praktijkopdrachten ICT-gebruik: Excel met bestand 

C5-7 praktijkopdrachten

C8-9 praktijkopdrachten bijlage C 

C10 minitoets 4 varianten

ONDERDEEL D richttijd: 90 minuten 

D1 praktijkopdracht bijlage D 1 

D2 praktijkopdracht 

D3 praktijkopdracht 

D4 minitoets 4 varianten

* akg = aantal kandidaten gelijktijdig. Toetstechnisch advies over het aantal
kandidaten dat bij deze praktijkopdracht gelijktijdig beoordeeld kan worden.
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7 Vakspecifieke aanbevelingen met betrekking tot de organisatie 

 
Algemene aanbevelingen 
 
De kandidaat werkt als medewerker bij de fictieve winkel Sporty. De kandidaat voert 
verschillende werkzaamheden uit. 
 
Indeling examen 
De kandidaat krijgt per onderdeel een opgavenboekje met soms een of meerdere 
uitwerkbijlagen en/of bijlagen.  
Op het voorblad van de opgavenboekjes staan de tijdsduur, het aantal opdrachten en 
het aantal te behalen punten voor dat onderdeel. 
 
ICT 
Bij dit examen horen de volgende bestanden: 
 

instructiefilm_2017.mp4 algemene informatie voor de kandidaat 

instructiefilm_EO_bb_2017.mp4 instructie voor de kandidaat 

 

bestand opdracht 

voicemailbericht1_bb.mp3 A1 

voicemailbericht2_bb.mp3 A1 

relatiebestand_bb.xlsm A2 

filmfragment_EO_2017.mp4  A3 

vasteklanten_bb.xlsm A4 

etiketten_bb.docm A4 

klantenherkomst_bb.xlsm A5-A6 

e-mail_bb.docm en e-mail_bb.doc A9 

berekeningen_valhelm_bb.xlsm B3-B8 

eindafrekening_bb.xlsm B12-B13 

afleveringsverschillenlijst_bb.xlsm C2-C4 

 
Het cspe BB bevat opdrachten met Excel en Word. Tijdens het examen moeten de 
kandidaten bestanden kunnen printen.  
 
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. 
 
Het Word-bestand e-mail_bb kent twee versies: een docm-versie (het format sinds 
Office 2007) en de doc-versie (Office 97-2003). 
De doc-versie heeft geen ActiveX waardoor deze ook op een Mac toepasbaar is. 
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ActiveX is een technologie die zorgt voor goed werkende (print)knoppen bij een docm-
versie. 
Het advies is om daar waar mogelijk de docm-versie te gebruiken. Alleen als deze 
versie niet functioneert, gebruikt u de doc-versie. 
 
 
Aanbevelingen per onderdeel 
 
Algemeen 
De kandidaten maken de schriftelijke opdrachten direct in de opgavenboekjes. Spreek 
met de kandidaten af of de ingevulde opgavenboekjes worden bewaard in een map of 
dat ze deze moeten inleveren.  
Aan het eind van een onderdeel leveren de kandidaten alle boekjes en afdrukken in. 

 
Onderdeel A secretariële werkzaamheden 
In opdracht 1 beluistert de kandidaat twee voicemailberichten en maakt van deze 
berichten telefoonnotities. In opdracht 2 wordt een relatiebestand bijgewerkt. 
In opdracht 3 bekijkt de kandidaat een filmfragment over een beroepsbeoefenaar. U zet 
het filmfragment klaar voor de kandidaat. De kandidaat mag het filmfragment twee keer 
bekijken en beantwoordt vervolgens enkele vragen in het opgavenboekje.  
De instructie voorafgaand aan het filmfragment mag de kandidaat onbeperkt afspelen. 
 
In opdracht 4 zorgt u voor etiketvellen in de printer, zodat de kandidaat de adressen op 
de etiketten kan printen. Verder zorgt u voor drie lege enveloppen (A5-formaat) per 
kandidaat. U reikt aan de kandidaat drie afdrukken van de uitnodiging uit (zie bijlage bij 
onderdeel A), die de kandidaat in de enveloppen doet.  
 
In opdracht 5 en 6 verwerkt de kandidaat in een Excelbestand een aantal 
postcodeformulieren en maakt van het totaal aantal verwerkte formulieren een diagram. 
Ontdekt de kandidaat bij controle van de kolom Toegevoegd in het tweede werkblad dat 
hij de postcodegegevens niet juist heeft ingevuld, sluit u het bestand zonder op te slaan 
af en verwerkt de kandidaat de postcodeformulieren opnieuw. 
 
In opdracht 7, 8 en 9 werkt de kandidaat bij de servicebalie. De bedrijfsleider heeft een 
e-mail van een klant doorgestuurd naar de servicebalie met het verzoek contact op te 
nemen met de klant. Zij heeft instructies voor de afhandeling erbij vermeld.  
Van de e-mail van de bedrijfsleider zijn twee varianten in de bijlage voor de kandidaat 
opgenomen. U bepaalt welke variant de kandidaat moet gebruiken.  
In de afdruk van de e-mail noteert u via welk nummer contact opgenomen kan worden 
met de klant. Indien mogelijk wordt het gesprek opgenomen. 
De rol van de klant aan de telefoon wordt gespeeld door iemand, die geen examinator of 
kandidaat is en die niet (zichtbaar voor de kandidaat) in dezelfde ruimte aanwezig is.  
In een e-mail brengt de kandidaat verslag uit aan de bedrijfsleider. 
De kandidaat mag zich 15 minuten voorbereiden op het telefoongesprek. 
In de bijlage bij dit onderdeel zijn de rollen van de klant opgenomen. Het verdient 
aanbeveling de klanten ook kennis te laten nemen van de opdracht en van de inhoud 
van de e-mails. 
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Onderdeel B administratieve werkzaamheden 
De kandidaat berekent bij de opdrachten 3 tot en met 11 tegen welke prijs een nieuw 
model valhelm op de markt gebracht moet worden om een zo groot mogelijke nettowinst 
te realiseren. Daaraan voorafgaande beantwoordt de kandidaat in de opdrachten 1 en 2 
twee vragen. In de opdrachten 12 en 13 berekent de kandidaat de omzet van een artikel 
en de totale sponsorvergoeding die een voetbalclub van Sporty ontvangt.  
In de opdrachten 14 tot en met 16 moet de kandidaat een aantal vragen over 
boekingsstukken beantwoorden. 
 
Onderdeel C magazijnwerkzaamheden 
Bij opdracht 1 controleert de kandidaat een deel van een ontvangen zending. Voor 
iedere kandidaat zorgt u voor 5 dozen met een etiket met daarop Puma R698 
meisjessneakers (het aantal op de afleveringsverschillenlijst) en  
5 dozen met een etiket met Vans Atwood HL meisjessneakers (5 minder dan het aantal 
op de afleveringsverschillenlijst). U kunt hiervoor bijvoorbeeld lege (schoenen)dozen 
gebruiken voorzien van een etiket o.i.d.  
 
Bij de opdrachten 2 tot en met 4 bepaalt de kandidaat met behulp van een Excelbestand 
de totale inkoopwaarde van de te veel of te weinig ontvangen artikelen. 
In de opdrachten 5 tot en met 7 beantwoordt de kandidaat een aantal vragen naar 
aanleiding van een voorraadkaart. 
In de opdrachten 8 en 9 beantwoordt de kandidaat vragen over de plattegrond van een 
winkelinrichting. 
Opdracht 10 is een minitoets. 
 
Onderdeel D commerciële werkzaamheden 
In opdracht 1 helpt de kandidaat een klant bij de servicebalie. Deze klant brengt een 
online besteld artikel terug en wil twee artikelen afrekenen.  
Voor de rol van de klant zijn twee varianten van prijskaartjes en factuurbonnen in de 
bijlage bij dit onderdeel beschikbaar. U bepaalt voor de kandidaat welke variant gebruikt 
wordt. De VVV-bonnen, de pak-en retourbon en de retourbon in de bijlage zijn voor 
beide varianten gelijk. Zie voor een verdere beschrijving van de opdracht de bijlage bij 
dit onderdeel. 
De kandidaten mogen zich vijftien minuten op de opdracht voorbereiden.  
 
In opdracht 2 reflecteert de kandidaat op het gevoerde verkoopgesprek. 
In opdracht 3 moet de kandidaat een eilanddisplay inrichten. U maakt met de kandidaat 
een afspraak over de artikelen en de materialen die worden gebruikt. 
Bij deze opdracht wordt de kandidaat ook op werktempo beoordeeld. Indien de 
kandidaat de opdracht binnen de beschikbare tijd van 40 minuten heeft afgerond, 
worden voor het aspect werktempo 2 punten toegekend. Als een kandidaat de opdracht 
niet binnen de beschikbare tijd heeft afgerond, mag hij die afmaken als de totale tijd die 
voor dit onderdeel beschikbaar is, dit mogelijk maakt. In het correctievoorschrift noteert 
u van iedere kandidaat de begintijd (moment waarop met de opdracht wordt begonnen) 
en de eindtijd (moment waarop de presentatie is afgerond) van deze opdracht. 
Zie voor verdere informatie de lijst met materialen bij deze opdracht. 
Opdracht 4 is een minitoets. 
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Bijlage bij onderdeel A 

 
opdracht A4 
uitnodiging 
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opdracht A8 
(telefoon) 
variant 1 
U hebt van te voren kennis genomen van de opdracht voor de kandidaat en de e-mail 
van de bedrijfsleider. 
U speelt de rol van Peter of Petra Lenstra. U wordt gebeld door de kandidaat in de rol 
van servicemedewerker van het Sporty-filiaal in Arnhem. De kandidaat zal u een 
voorstel doen om uw probleem op te lossen. U reageert positief als het voorstel uw 
probleem oplost en past binnen de instructies en de informatie in de bijlage bij deze 
instructie. Past het voorstel hier niet binnen, probeer dan de kandidaat naar de 
gewenste oplossing te leiden. U gaat akkoord zodra de oplossing bevredigend is en u 
voldoende informatie hebt (het staat op de formulieren en op de website) over het 
terugbrengen van de bestelde schoenen en het terugkrijgen van het reeds betaalde 
bedrag.  
 
Mogelijke oplossingen: 
 De klant komt vóór zaterdag 6 mei naar het filiaal, koopt de betreffende 

voetbalschoenen en rekent die af. Als de online bestelde voetbalschoenen zijn 
ontvangen komt hij/zij z.s.m. met het pakket, de pakbon en de retourbon naar het 
filiaal in Arnhem om deze voetbalschoenen terug te brengen. Het aankoopbedrag 
dat op de factuur staat kan op de bankrekening worden gestort of op een giftcard. 

 De klant komt vóór zaterdag 6 mei naar het filiaal, koopt de betreffende 
voetbalschoenen en rekent die af. Als de online bestelde voetbalschoenen zijn 
ontvangen retourneert de klant z.s.m. het pakket per post. De verzendkosten zijn 
dan voor eigen rekening. Het aankoopbedrag dat op de factuur staat kan op de 
bankrekening worden gestort of op een giftcard. 
 

variant 2  
U hebt van te voren kennis genomen van de opdracht voor de kandidaat en de e-mail 
van de bedrijfsleider. 
U speelt de rol van Anton of Anja van Zegel. U wordt gebeld door de kandidaat in de rol 
van servicemedewerker van het Sporty-filiaal in Arnhem. De kandidaat zal u een 
voorstel doen om uw probleem op te lossen. U reageert positief als het voorstel uw 
probleem oplost en past binnen de instructies en de informatie in de bijlage. Past het 
voorstel hier niet binnen, probeer dan de kandidaat naar de gewenste oplossing te 
leiden. U gaat akkoord zodra de oplossing bevredigend is en u voldoende informatie 
hebt (het staat op de formulieren en op de website) over het terugbrengen van het 
bestelde luchtbed en het terugkrijgen van het reeds betaalde bedrag.  
 
Mogelijke oplossingen: 
 De klant komt vóór 6 mei naar het filiaal, koopt het betreffende luchtbed en rekent 

dit af. Als de klant terug is uit Spanje komt hij z.s.m. naar het filiaal en brengt het 
online bestelde luchtbed terug met de pakbon en de retourbon. Het aankoopbedrag 
dat op de factuur staat kan op de bankrekening worden gestort of op een giftcard. 

 De klant komt vóór 6 mei naar het filiaal, koopt het betreffende luchtbed en rekent 
dit af. Als het online bestelde luchtbed is ontvangen retourneert de klant z.s.m. het 
pakket per post. De verzendkosten zijn dan voor eigen rekening. Het 
aankoopbedrag dat op de factuur staat kan op de bankrekening worden gestort of 
op een giftcard. 
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Bijlage bij onderdeel D 

 
klant bij de servicebalie 
variant 1 
Uw naam is Jelle of Jellie Bloemzaad. U wilt een online bestelde sportbroek 
terugbrengen omdat de kwaliteit u tegenvalt. U hebt de pakbon en de niet ingevulde 
retourbon bij u en wilt het retourbedrag over laten maken op uw bankrekening. 
Ook wilt u twee verschillende sportartikelen afrekenen. Eén artikel is normaal geprijsd, 
het andere artikel is afgeprijsd met een van/voor prijskaartje. Samen kosten ze meer 
dan € 25,00. U betaalt met een briefje van € 50,00 en twee of drie VVV-bonnen van 
samen € 25,00. De kandidaat moet u er op wijzen dat het afgeprijsde artikel niet geruild 
mag worden. Als hij dat niet doet vraagt u er naar. U heeft geen boodschappentas bij u. 
 
prijskaartje online besteld artikel  
  

 

 
SPEX 

BINQ BOARDSHORT 
Maat X 

 
Art.nr. 12280400-500 

 
prijs € 14,99 

 

 
 
prijskaartjes artikelen die de klant wil afrekenen 
 

 

 
Shirt - logo-TEE 

 
 

 
 

Art.nr. 21171396-400 
 

prijs € 19,99 
 

  

 
 
 

 
 

van

voor 
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variant 2 
Uw naam is Jelle of Jellie Bloemzaad. U wilt een online besteld doosje sportsokken 
terugbrengen omdat u met sporten bent gestopt. U hebt de pakbon en de niet ingevulde 
retourbon bij u en wilt het retourbedrag over laten maken op uw bankrekening. 
Ook wilt u twee dezelfde sportartikelen afrekenen. Het ene artikel is normaal geprijsd. 
Aan het andere artikel hangt een kaartje ‘2 voor de prijs van 1’. Samen kosten ze meer 
dan € 25,00. U betaalt met een briefje van € 50,00 een VVV-bon van € 25,00. De 
kandidaat moet u er op wijzen dat het afgeprijsde artikel niet geruild mag worden. Als hij 
dat niet doet vraagt u er naar. U heeft geen boodschappentas bij u.  
 
prijskaartje online besteld artikel 
 

 

NIKE 
3-PACK DRI-FIT 

QUARTER SOCKS 
 

Maat 38 
 

Art.nr. 16663454-800 
 

prijs € 14,99 
 

 
 
prijskaartjes artikelen die de klant wil afrekenen 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 
Shirt - logo-TEE 

 
 

 
 

Art.nr. 21171396-400 
 

prijs € 19,99 
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VVV-bonnen 
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Pak- en retourbon variant 1 en 2 klant aan de servicebalie 
 

 

Sporty B.V. 
Hullenbergweg 1-3 
1101 BW  Amsterdam 
Nederland 
KvK 33162455 
BTWnr NL0012 45 106 b 01 
 

Sporty 
t.a.v. Retouren 
Oosteinderweg 247 B
1432 AT  Aalsmeer 

Factuuradres 
 
J.M. Bloemzaad 
Veenweg 2 
6812 AM Arnhem 
 
tel.   026 - 678 99 32 
mail: 
 mbloemzaad@arnhem.nl 
 

 Bezorgadres 
 
J.M. Bloemzaad 
Veenweg 2 
6812 AM Arnhem 
 

 
variant 1 
 
FACTUUR 
 

  

Datum: 04 - 05 -2017            Naam: J.M. Bloemzaad           Klantnummer: 70967351 

Factuurnummer: 
11974836        

Betaalmethode: online            Bedrag   € 19,98 
 

   

Artikelen Artikelnummer Aantal Prijs Totaal 

SPEX BINQ BOARDSHORT 
Maat X 
 
 

12280400-500 1 14,99  14,99 

  verzendkosten    4,99 

totaal  19,98 

  btw 21%  3,47 
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variant 2 
 
FACTUUR 
 

  

Datum: 04 - 05 -2017            Naam: J.M. Bloemzaad           Klantnummer: 70967351 

Factuurnummer: 
11974836        

Betaalmethode: online           Bedrag   € 19,98 
 

   

Artikelen Artikelnummer Aantal Prijs Totaal 

NIKE 
3-PACK DRI-FIT QUARTER 
SOCKS Maat 38 
 
 

16663454-800 1 14,99  14,99 

  verzendkosten    4,99 

totaal  19,98 

  btw 21%  3,47 
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Ruilen? 
Je mag tot 14 dagen na ontvangst van je 
bestelling een artikel ruilen. Ruilen kan in 
onze filialen, we verzoeken je deze 
pakbon mee te nemen. Hang- en 
prijskaartjes mogen niet zijn verwijderd. 
Kijk voor de overige voorwaarden op 
www.sporty.nl/info/ruilen-terug brengen. 
 

Terugbrengen? 
Je mag tot 14 dagen na ontvangst van je 
bestelling een artikel terugsturen. De 
retourkosten zijn voor eigen rekening. Je 
kunt het artikel ook in onze filialen 
terugbrengen. Daar zijn geen kosten aan 
verbonden. 
Kijk voor de overige voorwaarden op 
www.sporty.nl/info/ruilen-terug brengen. 

Bestelling niet compleet? 
De vet gedrukte artikelen zitten in deze 
levering. De lichtgedrukte artikelen zul je 
met een andere levering ontvangen. Log 
in op www.sporty.nl voor je actuele 
bestelstatus. 

Vragen? 
Ga naar www.sporty.nl/klantenservice 
voor de meest gestelde vragen. Neem 
voor overige vragen contact op met onze 
klantenservice:  
Per telefoon: 0900 - 737 79 77  
(35 cent per gesprek)  
Per mail: klantenservice@sporty.nl 
 

 
 

 
RETOURBON 

artikelnummer omschrijving maat aantal reden van retour 

     

     

     

bedrag:  
    giftcard 
 
    bankrekening 
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8 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen 

 
Algemeen 
Voor eventuele ICT-benodigdheden zie paragraaf 7. 
 
Overzicht per onderdeel 
Onderdeel A 

 koptelefoons om voicemailberichten te beluisteren  
 uitnodiging 
 A5-enveloppen 
 etiketvellen J8160 
 telefoon op balie voor kandidaat en telefoon voor klant 
 
Onderdeel C 

 5 dozen met etiket Puma R698 meisjessneakers 
5 dozen met etiket Vans Atwood HL meisjessneakers  
 

Onderdeel D 

Voor klant balie variant 1 
 doos met sportbroek met prijskaartje, zie bijlage 
 bijbehorende pakbon met aangehechte retourbon, zie bijlage  
 een sportartikel met een van/voor sticker of prijskaart en een sportartikel met een 

normale prijs, samen kosten ze meer dan € 25,00 
 twee of drie VVV-bonnen met een totale waarde van € 25,00 
 een biljet van € 50,00 
 

Voor klant balie variant 2:  
 doosje met sportsokken met prijskaartje, zie bijlage  
 bijbehorende pakbon met retourbon, zie bijlage 
 twee gelijke sportartikelen met een sticker of kaartje: 2 voor de prijs van 1 en een 

sportartikel met een normale prijs, samen kosten ze meer dan € 25,00  
 twee of drie VVV-bonnen met een totale waarde van € 25,00  
 een biljet van € 50,00 
 
Voor de inrichting van het eilanddisplay (opdracht 3) 

 5 tot 10 artikelen uit het assortiment van Sporty 
 decoratiematerialen 
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profielvak economie en ondernemen – CSPE BB 2017 
 

instructie voor de kandidaat 

 
Inleiding 
Je bent medewerker van de sportwinkel Sporty. Je voert secretariële, 
administratieve, logistieke en commerciële werkzaamheden uit. 
Spreek met je docent af hoe je je op het examen kunt voorbereiden. 
 
Indeling in onderdelen en opdrachten 
Dit examen bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel is er een 
opgavenboekje en een bijlage.  
In het overzicht examen staan de opdrachten per onderdeel. 
 
Tijdens het examen 
Aan het begin van een examenonderdeel krijg je van de examinator het 
opgavenboekje van het onderdeel. 
 
Lever na afloop van elk onderdeel bij de examinator in: het opgavenboekje, 
de bijlage(n) en de geprinte uitwerking(en). 
Zorg dat overal je naam en kandidaatnummer op staat. 
 
Wat ga je doen? 
Het CSPE Economie en Ondernemen BB bestaat uit vier onderdelen.  
 
Overzicht van de opdrachten  
  

Onderdeel A voicemails verwerken  
een secretarieel medewerker beoordelen 
een mailing verzorgen 
een diagram maken 
een telefoongesprek voeren 

Onderdeel B de nettowinst op de verkoop van een artikel berekenen 
de opbrengst van een sponsoractie berekenen 
vragen beantwoorden over boekingsstukken 
afschrijving berekenen 

Onderdeel C een bestelling controleren en verwerken 
vragen over een voorraadkaart beantwoorden 
adviseren over de winkelinrichting 
een minitoets maken 
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Onderdeel D een verkoopgesprek voeren 
terugkijken op het verkoopgesprek 
een ruimtelijke presentatie maken 
een minitoets maken 

 

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

einde  
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