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profielvak groen – CSPE KB 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: 100 minuten akg* 

A1 praktijkopdracht  6 

A2 praktijkopdracht   

A3 praktijkopdracht  6 

A4 praktijkopdracht ICT-gebruik: een mediaplayer  

A5-7 praktijkopdrachten ICT-gebruik: Excel met bestanden  

A8 praktijkopdracht  6 

A9 minitoets 4 varianten  

ONDERDEEL B richttijd: 100 minuten 

B1-2 praktijkopdrachten bijlage 6 

B3 praktijkopdracht bijlage  

B4 praktijkopdracht  6 

B5 praktijkopdracht   

B6-7 praktijkopdrachten ICT-gebruik: Internet Explorer (offline 
beschikbare website) 

 

B8 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand, bijlage  

B9 minitoets 4 varianten  

ONDERDEEL C richttijd: 100 minuten 

C1-2 praktijkopdrachten bijlage 6 

C3 praktijkopdracht bijlage 1 

C4 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand, bijlage  

C5 praktijkopdracht bijlage  

C6-7 praktijkopdrachten  6 

C8 praktijkopdracht ICT-gebruik: een mediaplayer  

ONDERDEEL D richttijd: 100 minuten 

D1 praktijkopdracht bijlage 6 

D2 praktijkopdracht bijlage 1 

D3 praktijkopdracht   

D4 praktijkopdracht ICT-gebruik: Internet Explorer (offline 
beschikbare website) 

 

D5 praktijkopdracht   

D6 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 
 
Indeling examen 
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.  
 
ICT 
Bij dit examen horen de volgende bestanden: 
 

instructiefilm_2017.mp4 algemene informatie voor de kandidaat 

instructiefilm_GRN_kb_2017.mp4 instructie voor de kandidaat 

 

bestand voor kandidaat opdracht 

map filmpjes  A4 

bedrijfstypen_kb.xlsm met map bedrijfstypen A5 

zaden.xlsm met map zaden A6-7 

start_reiniging_en_desinfectie.htm met map reiniging_en_desinfectie B6-7 

voorraadsysteem_kb.xlsm B8 

verzorgingskaart_kb.xlsm C4 

filmfragment_GRN_2017.mp4 C8 

start_leveranciers_kb.htm met map leveranciers_kb D4 

 

bestanden voor examinator opdracht 

trendkaart.pdf D1 

 
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  
Op de dvd staat het bestand bedrijfstypen_kb.xlsm en de map bedrijfstypen.  
De afbeeldingen in de map worden vanuit de Excel-applicatie aangeroepen. 
Kopieer het bestand bedrijfstypen_kb.xlsm samen met de map bedrijfstypen naar een 
map op de harde schijf of het netwerk. U kunt vervolgens een snelkoppeling 
(rechtermuisknop) maken van het bestand bedrijfstypen_kb.xlsm en de snelkoppeling 
verplaatsen naar het bureaublad van de computer. Wijzig de naam van deze 
snelkoppeling in: bedrijfstypen_kb.xlsm. 
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Excel-applicatie met bijbehorende map  
Op de dvd staat het bestand zaden.xlsm en de map zaden. De afbeeldingen in de map 
worden vanuit de Excel-applicatie aangeroepen. 
Kopieer het bestand zaden.xlsm samen met de map zaden naar een map op de harde 
schijf of het netwerk. U kunt vervolgens een snelkoppeling (rechtermuisknop) maken 
van het bestand zaden.xlsm en de snelkoppeling verplaatsen naar het bureaublad van 
de computer. Wijzig de naam van deze snelkoppeling in: zaden.xlsm. 
 
Internet Explorer (offline beschikbare website) 
Op de dvd staan het bestand start_reiniging_en_desinfectie.htm en de map 
reiniging_en_desinfectie. De bestanden in de map en onderliggende mappen zijn een 
website over reinigen en desinfecteren.  
Kopieer het bestand start_reiniging_en_desinfectie.htm samen met de map 
reiniging_en_desinfectie naar een map op de harde schijf of het netwerk. U kunt 
vervolgens een snelkoppeling (rechtermuisknop) maken van het bestand 
start_reiniging_en_desinfectie.htm en de snelkoppeling verplaatsen naar het bureaublad 
van de computer. Wijzig de naam van deze snelkoppeling in: 
start_reiniging_en_desinfectie.htm. 
 
Internet Explorer (offline beschikbare website) 
Op de dvd staan het bestand start_leveranciers_kb.htm en de map leveranciers_kb.  
De bestanden in de map en onderliggende mappen zijn een website over leveranciers 
van Spathiphyllums.  
Kopieer het bestand start_leveranciers_kb.htm samen met de map leveranciers_kb naar 
een map op de harde schijf of het netwerk. U kunt vervolgens een snelkoppeling 
(rechtermuisknop) maken van het bestand start_leveranciers_kb.htm en de 
snelkoppeling verplaatsen naar het bureaublad van de computer. Wijzig de naam van 
deze snelkoppeling in: start_leveranciers_kb.htm. 
 
Voor het goed functioneren van de websites kan het noodzakelijk zijn actieve inhoud toe 
te staan en de eventuele pop-up-blokkering op te heffen. In de Handleiding Applicaties 
die op de dvd met digitale bestanden te vinden is, staat beschreven hoe u dit kunt 
(laten) doen. 
 
Afname 
 varianten 
Bij onderdeel D zijn er drie varianten van het klantgesprek. 
 
 toelichting bij de beoordeling 
In het opgavenboekje wordt bij de meeste onderdelen niet aangegeven dat de kandidaat 
moet opruimen: de kandidaat behoort op eigen initiatief de gebruikte materialen en 
gereedschappen op te ruimen. Als hij dit niet op eigen initiatief doet, is de beoordeling 
voor opruimen onafhankelijk van de kwaliteit van het werk 0 scorepunten. 
Als u tegen een kandidaat (die bijvoorbeeld aangeeft dat hij klaar is met de opdracht) 
zegt dat hij nog moet opruimen, moet u vermijden dat andere kandidaten dit kunnen 
horen. 
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Aanbevelingen per onderdeel 
 
Onderdeel A 
Opdracht A1 - A3 
 In dit onderdeel gaat de kandidaat een geit uit de stal halen en de conditie van de 

geit bepalen.  
 De kandidaat heeft een geit nodig die tot één van de volgende zes rassen behoort: 

toggenburger, Nubische geit, dwerggeit, Nederlandse bonte geit, Nederlandse witte 
geit of Nederlandse landgeit. (De dwerggeit en de Nederlandse landgeit zijn geen 
productierassen. U kunt de kandidaten de opdrachten toch met één van deze twee 
geitenrassen laten uitvoeren.) 

 Vóórdat de kandidaten met de geiten gaan werken, bepaalt u van alle geiten die u 
laat gebruiken de conditiescore (1, 3 of 5), zodat u uw eigen score bij de 
beoordeling kunt gebruiken. Als het mogelijk is, laat u geiten gebruiken die een 
verschillende conditiescore hebben.  

 Zorg er bij het werken met meerdere geiten voor dat de geiten duidelijk genummerd 
zijn. De kandidaat schrijft bij opdracht A1 het nummer van de geit op, zodat u het 
antwoord later makkelijk met uw eigen score kunt vergelijken. 

 De geit staat los in een stal of in een klein buitenverblijf. De geit heeft geen 
halsband om. Zorg voor een halsband waar een halstertouw aan vastgemaakt kan 
worden. 

 De kandidaat vraagt met welke geit hij moet werken en waar hij de geit moet 
vastzetten. De kandidaat moet de geit vangen en ten minste drie meter met de geit 
lopen.  

 
Opdracht A6 
 De kandidaat vraagt of u zijn werk wilt beoordelen. U beoordeelt de uitkomst van het 

aantal benodigde zaden. Als de kandidaat bij opdracht 6b de juiste uitkomst heeft 
(86.625), laat u de kandidaat de bestelling uitvoeren met deze uitkomst. Als hij een 
andere uitkomst heeft, zegt u dat hij de bestelling moet uitvoeren met de volgende 
uitkomst: 77.500. (U zegt met opzet niet de juiste uitkomst).  

 
Opdracht A8 
 De kandidaat moet de pH van een perceel bepalen. U zet een stukje grond uit van 

2,0 x 1,0 m en zegt tegen de kandidaat dat hij van dat perceel de pH moet bepalen.  
 U probeert te voorkomen dat de kandidaat ziet hoe andere kandidaten 

grondmonsters nemen en maakt de monsterplaatsen van de kandidaten steeds weer 
onzichtbaar, bijvoorbeeld met een hark.  

 
Onderdeel B 
 De kandidaat heeft behalve de genoemde materialen en producten een normale 

keukenuitrusting nodig om producten te verwerken. 
 De kandidaat verzamelt de benodigdheden en ingrediënten zelf. U vertelt de 

kandidaat waar deze staan. 
 
Opdracht B1 
 Voordat de kandidaat kruidenpuree gaat bereiden, controleert hij of de kwaliteit van 

de ingrediënten goed is. Om te zorgen dat die niet helemaal goed is, legt u behalve 
verse takjes basilicum of een basilicumplant ook een aantal verwelkte takjes of 
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blaadjes van basilicum neer. Dat kunnen takjes of blaadjes zijn die u een dag 
eerder droog heeft neergelegd.  

 
 Om de groenten te verpakken heeft de kandidaat een platte plastic groenteschaal 

van ongeveer 3 liter, zonder deksel en een klein plastic bakje van 80 (of eventueel 
van 100) ml met een los deksel nodig. 
Plastic bakken om groenten in te verpakken (bijvoorbeeld bak wit 3000 ml,  
270 x 175 x 80 mm) kunt u bestellen bij bijvoorbeeld http://www.paardekooper.nl/. 
Zorg voor een bak van ten minste 25 cm lang. 

 
Opdracht B4 
 De kandidaat vraagt met welke pastasauzen hij moet werken. U stelt aan de 

kandidaat twee extra pastasauzen beschikbaar:   
 Pastasaus 2 is kant-en-klare pastasaus aangevuld met 10 ml azijn per 100 gram.  
 Pastasaus 3 is een kant-en-klare pastasaus. 
 Als de kandidaat de sauzen zelf niet helemaal kan keuren, bijvoorbeeld omdat hij 

allergisch is voor één of meer ingrediënten, laat u iemand anders (geen 
examenkandidaat) de keuring van de smaak uitvoeren. U geeft de kandidaat de 
opdracht om alles klaar te zetten voor de keuring. U beoordeelt of de kandidaat een 
glas water klaarzet. Als de kandidaat dit doet, geeft u een vink bij ‘tussen proeven 
van verschillende pastasauzen water gedronken’ bij 4a. 

 
Onderdeel C 
Opdracht C1, C2 
 De kandidaat gaat een kooi kiezen en inrichten voor een Syrische hamster.  
 Bij opdracht 1 biedt u de kandidaat vier kooien aan waaruit hij kan kiezen. Eén van 

de kooien is geschikt, de andere kooien zijn niet geschikt. De geschikte kooi heeft 
horizontale spijlen, moet goed ventileren en een verdieping is wenselijk. De kooien 
zijn genummerd van 1 tot en met 4. De kandidaat schrijft het nummer op van de kooi 
die hij kiest.  

 Niet-juiste kooien zijn bijvoorbeeld een kooi met verticale spijlen (een vogelkooi), 
een glazen bak van het goede formaat en een laboratoriumbak. U kunt ook zorgen 
voor een hok met gebreken, bijvoorbeeld een ontbrekend deurtje.  

 U biedt ook drie loopradjes aan: één geschikt en twee ongeschikte die u nummert 
van 1 tot en met 3. De kandidaat moet het nummer van het geschikte radje 
opschrijven. Een geschikt loopradje is gesloten en heeft een doorsnee van ten 
minste 25 cm. Ongeschikte loopradjes zijn een open loopradje en een te klein 
loopradje.  

 U kunt de opstelling van de vier genummerde kooien en van de drie loopradjes door 
meer kandidaten laten gebruiken.  

 Nadat de kandidaat de nummers heeft opgeschreven, vraagt hij u om het werk te 
beoordelen. U beoordeelt of de kandidaat de juiste nummers heeft gekozen en juiste 
redenen heeft gegeven voor zijn keuzes. Pas daarna (of eventueel tijdens uw 
beoordeling) mag de kandidaat starten met de inrichting van een kooi. 
U geeft de kandidaat dan een geschikte hamsterkooi. U laat de kandidaat verder 
werken met het looprad dat hij heeft gekozen. 

 Andere geschikte en ongeschikte materialen die nodig zijn voor de inrichting van de 
kooi, staan in de materialenlijst in paragraaf 8.  
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Opdracht C3 
 De kandidaat heeft een Syrische hamster nodig. De hamster zit in een verblijf en de 

kandidaat moet de hamster oppakken en verplaatsen naar de zelf ingerichte kooi. 
 De kandidaat mag zichzelf 3 minuten voorbereiden. Dat kan bijvoorbeeld door de 

bijlage te lezen, maar dat geeft u niet aan.  
 U vraagt of de kandidaat de hamster in de kooi wil zetten. En u vraagt: “waarom zit 

hij alleen in de kooi; heeft hij geen speelkameraadje nodig?” 
 
Opdracht C6 
 De kandidaat vraagt of u zijn werk wilt beoordelen. Als de berekende hoeveelheid 

zaad minder is dan 1,5 g of meer dan 4,0 g, zegt u tegen de kandidaat dat hij  
3 g zaad moet afwegen, zodat hij met een juiste hoeveelheid zaad verder kan 
werken. 

 
Opdracht C7 
 De kandidaat legt een deel van een insectentuin aan van 2,00 m bij 1,00 m. Hij moet 

om de tuin heen kunnen lopen en heeft dus een stukje grond van ongeveer  
3,00 m bij 2,00 m nodig. U zet het stukje grond van 2,00 m bij 1,00 m uit voor de 
kandidaat. Dit hoeft hij zelf niet te doen.  

 U zegt tegen de kandidaat waar hij de insectentuin moet aanleggen. 
 Bij de aanleg van de insectentuin legt de kandidaat gronddoek onder de 

houtsnippers. De belangrijkste functie hiervan is dat de houtsnippers na de aanleg 
gemakkelijk te verwijderen zijn. U kunt de houtsnippers en het gronddoek opnieuw 
gebruiken.  

 Het stuk tuingaas waar de kandidaat mee werkt, is langer dan op de tekening staat. 
Met dit overgebleven stuk gaas kan de kandidaat het gaas een beetje strak trekken 
tussen de palen. Dit overgebleven stuk gaas hoeft niet afgeknipt te worden, zodat 
het stuk hergebruikt kan worden. 

 U mag de kandidaat vragen om de krammen niet te ver in de paal te slaan, zodat 
deze nog gemakkelijk los te maken zijn. 

 U kunt voor de bloemenweide zaden gebruiken die niet of minder kiemen door ze 
voor gebruik 1 minuut in de magnetron (1000 W) te leggen. 

 Om te beoordelen of de kandidaat de opdracht in 35 minuten uitvoert (exclusief 
verzamelen van de benodigdheden), noteert u zelf in het correctievoorschrift 
wanneer de kandidaat met de opdracht begint en eindigt. De kandidaat waarschuwt 
u als hij begint en eindigt met de opdracht. U controleert of de kandidaat werkelijk 
stopt op de tijd die hij aangeeft. Als dat niet het geval is, krijgt hij voor het 
werktempo geen scorepunt. U zorgt dat de kandidaat tijdens deze opdracht de tijd 
kan zien op bijvoorbeeld een klok of wekker. 
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Onderdeel D 
opdracht D1 
 De kandidaat gaat een artikelpresentatie maken. De kandidaat vraagt de trendkaart 

als hij aan onderdeel D begint. De kandidaat mag bij de opdracht behalve van de 
trendkaart van Eco Luxe ook van de bijlage gebruikmaken. 

 Op de dvd met digitale bestanden staat het bestand trendkaart.pdf. Het is de 
bedoeling dat u dit bestand in kleur afdrukt op stevig papier en in een doorzichtige 
map bewaart.  

 
Opdracht D2 
 De kandidaat voert een verkoopgesprek met een klant. Voor een objectieve 

beoordeling is het nodig dat de rol van de klant gespeeld wordt door een collega of 
een vrijwilliger en niet door de examinator of een medekandidaat. 

 Voor het verkoopgesprek is een kleine winkelopstelling nodig of een klaslokaal dat 
voor een gedeelte is ingericht als bloemenwinkel. Er is in elk geval aanwezig: 
een lepelplant (omdat de klant die komt halen voor de tegoedbon), een andere 
plant, twee (sier)potten die geschikt zijn voor de lepelplant, kamerplantenmest en 
een zakje potaarde.  

 In de bijlage van de instructie staat een pagina met drie tegoedbonnen die u kunt 
kopiëren en verknippen, zodat u een tegoedbon aan de rollenspeler kunt geven om 
te gebruiken bij het klantgesprek.   

 De kandidaat krijgt 10 minuten de tijd om het gesprek voor te bereiden.  
 Er zijn drie varianten (casus 1 t/m 3) van de rol van de klant. U gebruikt deze 

varianten afwisselend voor de verschillende kandidaten. 
 Als u verwacht dat dit de kwaliteit van de beoordeling verbetert, kunt u het rollenspel 

beoordelen na overleg met degene die de rol van de klant speelt. U kunt daarvoor 
afdrukken maken van het correctievoorschrift van opdracht D2 en de rollenspeler 
dat deel van het correctievoorschrift na elk rollenspel laten invullen. U vult dan het 
correctievoorschrift definitief in, na overleg met de rollenspeler. 
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Algemene informatie voor de rollenspeler: 
 U bent in het algemeen afwachtend en laat het initiatief bij de kandidaat.  
 U komt de winkel binnen en u zegt niets, maar kijkt eerst rond (ongeveer  

10 seconden), zodat de kandidaat gelegenheid heeft u als eerste te groeten en aan 
te spreken.  

 
Casus 1 
U zegt dat u de plant van de maand komt halen voor de tegoedbon en laat de bon zien.  
Dan wacht u tot de kandidaat de plant laat zien.  
U vraagt hoe de plant heet.  
 
Nadat de kandidaat geantwoord heeft, stelt u nog drie vragen: 
 Heeft deze plant veel licht nodig?  
 Heeft de plant plantenvoeding nodig en hoe vaak? 
 De kat eet weleens aan kamerplanten. Daar wordt de plant niet mooier van, maar is 

het ook schadelijk voor de kat? 
 
Als de kandidaat probeert om u iets te verkopen, kijkt u geïnteresseerd, maar u koopt 
niets. U zegt bijvoorbeeld dat u nu geen nieuwe spullen wilt, omdat u al veel heeft 
aangeschaft voor het nieuwe huis of dat u nog kamerplantenmest en potgrond heeft. 
Als de kandidaat vraagt of hij de plant zal inpakken, antwoordt u dat u dat graag wilt.  
Als de kandidaat dit niet vraagt, vraagt u zelf of de kandidaat de plant wil inpakken. 
 
 
Casus 2 
U zegt dat u de plant van de maand komt halen voor de tegoedbon en laat de bon zien.  
Dan wacht u tot de kandidaat de plant laat zien.  
U vraagt hoe de plant heet.  
 
Nadat de kandidaat geantwoord heeft, stelt u nog drie vragen: 
 Heeft deze plant veel water nodig?  
 Heeft de plant plantenvoeding nodig en hoe vaak? 
 Ik heb jonge (klein)kinderen. Die kruipen graag naar de kamerplanten. Ik moet daar  

natuurlijk op letten. Maar kunnen kinderen ziek worden van deze plant? 
 
Als de kandidaat probeert om u iets te verkopen, kijkt u geïnteresseerd, maar u koopt 
niets. U zegt bijvoorbeeld dat u nu geen nieuwe spullen wilt, omdat u al veel heeft 
aangeschaft voor het nieuwe huis of dat u nog kamerplantenmest en potgrond heeft. 
Als de kandidaat vraagt of hij de plant zal inpakken, antwoordt u dat u dat graag wilt.  
Als de kandidaat dit niet vraagt, vraagt u zelf of de kandidaat de plant wil inpakken. 
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Casus 3 
U zegt dat u de plant van de maand komt halen voor de tegoedbon en laat de bon zien.  
Dan wacht u tot de kandidaat de plant laat zien.  
U vraagt hoe de plant heet.  
 
Nadat de kandidaat geantwoord heeft, stelt u nog drie vragen: 
 Heeft de plant plantenvoeding nodig en hoe vaak? 
 De kat eet weleens aan kamerplanten. Daar wordt de plant niet mooier van, maar is 

het ook schadelijk voor de kat? 
 Heeft deze plant veel water nodig? 
 
Als de kandidaat probeert om u iets te verkopen, kijkt u geïnteresseerd, maar u koopt 
niets. U zegt bijvoorbeeld dat u nu geen nieuwe spullen wilt, omdat u al veel heeft 
aangeschaft voor het nieuwe huis of dat u nog kamerplantenmest en potgrond heeft. 
Als de kandidaat vraagt of hij de plant zal inpakken, antwoordt u dat u dat graag wilt.  
Als de kandidaat dit niet vraagt, vraagt u zelf of de kandidaat de plant wil inpakken. 
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8 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen 

 
Algemeen 
Voor eventuele ICT-benodigdheden zie paragraaf 7. 
 
 
Overzicht per onderdeel 
 
Onderdeel A 
 geit 
 halsband  
 halstertouw 
 grondmonsterguts of plantschep  
 emmer 
 maatbeker van 500 of 1000 ml  
 ongeveer 250 ml gedemineraliseerd water  
 roerstaaf  
 pH-meter 
 (hark om monsterplaatsen onzichtbaar te maken) 
 
Onderdeel B 
 keukenuitrusting 
 maatcilinder van 10 of 25 ml 
 grammenweegschaal 
 hakmolen  
 plastic groenteschaal, lengte ten minste 25 cm 
 plastic folie 
 bakje van 80 ml met los deksel 
 agenda of kalender 
 
 25 g tomatenpuree 
 20 g zongedroogde tomaten (op olie) 
 10 ml olie van de zongedroogde tomaten 
 10 ml balsamicoazijn 
 5 g sambal 
 3 g Italiaanse kruiden 
 10 blaadjes verse basilicum  
 verwelkte takjes/blaadjes van basilicum 
 3 teentjes verse knoflook 
 3 g zout 
 3 g suiker 
 minimaal 400 g tomaten  
 1 courgette 
 1 paprika 
 1 winterwortel 
 1 ui 
 2 takjes verse tijm 
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 50 g gezeefde tomaten 
 kant-en-klare pastasaus 
 azijn 
 3 proefbakjes of schoteltjes 
 servet 
 watervaste stift 
 koptelefoon 
 
Onderdeel C 
 1 geschikte kooi met horizontale spijlen die goed ventileert en eventueel een 

verdieping heeft  
 3 ongeschikte kooien, bijvoorbeeld: een kooi met verticale spijlen (een vogelkooi), 

een glazen bak van een goed formaat, een laboratoriumbak 
 1 geschikt loopradje: gesloten en van ten minste 25 cm doorsnee  
 2 ongeschikte loopradjes: 1 open loopradje en 1 te klein loopradje 
 2 geschikte bodembedekkingen: materialen op basis van maïs, van houtvezel, van 

papier, van katoen of van hennep. 
 2 ongeschikte bodembedekking: schelpenzand, kattengrit, tuinaarde, houtsnippers  
 2 drinkbakjes  
 1 drinkflesje  
 1 voerbakje van steen  
 2 voerbakjes van plastic 
 6 kooiverrijkingen: 

3 geschikte:   
• slaaphuisje  
• lege closetrol  
• onbedrukt papier 
3 ongeschikte: 
• krantenpapier  
• geverfd hout  
• kleine loopbal 

 Syrische hamster 
 
 grammenweegschaal 
 bakje voor zaad 
 meetlint of rolmaat 
 rechttandhark 
 spade 
 slegge / rubberen hamer 
 grondboor 
 gronddoek / anti-worteldoek 75 x 100 cm 
 minimaal 35 liter houtsnippers / boomschors 
 emmer van 10 liter  
 3 g zaad bloemenweide  
 2 houten palen of balken, doorsnede 6 tot 8 cm, lengte 100 cm 
 2 ronde houten palen met punt, doorsnede 6 tot 8 cm, lengte 150 cm 
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 tuingaas 80 cm hoog, minimaal 145 cm lang: 

 
 bevestigingsmateriaal tuingaas: 

• krammen  
• hamer  
• touwtje  

 klok of wekker 
 

 koptelefoon 
 
Onderdeel D 
 afdruk trendkaart in kleur 
 plastic map voor afdruk trendkaart 
 een tafel of etalage (diepte ongeveer 80 cm, breedte ongeveer 120 cm) 
 3 Spathiphyllumplanten  
 doeken in verschillende kleuren en formaten: ten minste een doek/loper/tafellaken 

met een rustige, effen kleur en een kleurrijke, bonte doek/loper/tafellaken  
 stevige dozen, kratjes of emmers (om iets op te zetten) 
 zakjes potgrond  
 plantenvoeding  
 minimaal 3 potten voor Spathiphyllumplanten in diverse kleuren en formaten 
 schaar of allesknipper 
 nietmachine 
 plakband 
 ‘goede’ materialen voor deze trend, bijvoorbeeld: bruine/grijze/witte aardewerk 

potten, houten bakken, rieten of bamboemanden, stenen, stenen bakken, droge 
takken, droog hout 

 ‘foute’ materialen voor deze trend, bijvoorbeeld: gekleurde plastic vlaggetjes, 
(fel)gekleurde vazen en/of potten, plastic potten, felgekleurd papier   
 

 afdruk van cadeaubon, zie bijlage van deze instructie 
 een Spathiphyllumplant  
 een andere plant 
 twee overpotten 
 kamerplantenmest  
 zak potaarde 
 inpakpapier 
 nietmachine  
 plakband 
 
 kalender of agenda waarop datum zichtbaar is 
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bijlage bij de instructie 
 
 

WELKOMSTGESCHENK  
 
voor nieuwe bewoners van de gemeente Waasdam. 
 

Tegoedbon voor een plant van de maand 
 
af te halen bij  
bloemenwinkel De Galerij  
Kerkstraat 5  
Waasdam 
 
 
 
 
 

WELKOMSTGESCHENK  
 
voor nieuwe bewoners van de gemeente Waasdam. 
 

Tegoedbon voor een plant van de maand 
 
af te halen bij  
bloemenwinkel De Galerij  
Kerkstraat 5  
Waasdam 
 
 
 
 

WELKOMSTGESCHENK  
 
voor nieuwe bewoners van de gemeente Waasdam. 
 

Tegoedbon voor een plant van de maand 
 
af te halen bij  
bloemenwinkel De Galerij  
Kerkstraat 5  
Waasdam 
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profielvak groen – CSPE KB 2017 
 

instructie voor de kandidaat 

 
Indeling in onderdelen en opdrachten 
Dit examen bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel is er 
een opgavenboekje met soms een bijlage.  
In elk opgavenboekje staan in het overzicht examen de opdrachten van dat 
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 en de geprinte uitwerking(en). 
Zorg dat overal je naam en kandidaatnummer op staat. 
 
Inleiding 
Je voert tijdens dit examen opdrachten uit in verschillende bedrijven: 
Bij onderdeel A: opdrachten met dieren en planten in productiebedrijven. 
Bij onderdeel B: opdrachten in een groothandel in groenten.  
Bij onderdeel C: opdrachten met dieren en planten in een centrum dat 
natuuronderwijs voor basisscholen verzorgt. 
Bij onderdeel D: opdrachten in een bloemenwinkel. 
 
Wat ga je doen? 
Je voert praktijkopdrachten uit en maakt drie minitoetsen. 
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Overzicht van de opdrachten 
 

Onderdeel A de conditiescore van een geit bepalen en voeradvies geven 
twee voersystemen voor geiten beoordelen 
een opdracht maken over bedrijfstypen 
een broccoliras kiezen 
broccolizaad bestellen 
de pH van de grond bepalen 
een minitoets maken  

Onderdeel B kruidenpuree voor een pastapakket maken 
een pastapakket samenstellen en verpakken 
pastasaus organoleptisch keuren 
een desinfectie-advies maken voor de keuken 
werken met een voorraadsysteem  
een minitoets maken 

Onderdeel C een kooi voor een hamster inrichten 
een hamster hanteren 
een verzorgingskaart maken voor de hamster 
een ontwerp voor een insectentuin afmaken 
een deel van een insectentuin aanleggen 
beoordelen of iemand goed schoffelt 

Onderdeel D een artikelpresentatie maken 
een gesprek voeren met een klant  
terugkijken op het gesprek met de klant 
een advies geven over de inkoop van Spathiphyllumplanten 
een factuur maken  
een minitoets maken 

 
Je wordt tijdens het examen ook beoordeeld op algemene beroepsvaardigheden, 
zoals veilig en systematisch werken, opruimen, beleefdheid en duidelijk spreken. 
 
 
Wanneer je deze informatie hebt gelezen, lever je het blad weer in bij je docent. 
 

einde  
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