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profielvak horeca, bakkerij en recreatie – 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. 
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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.  

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. 
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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. 

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: 125 minuten akg* 

A1 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand  

A2-A3 praktijkopdrachten ICT-gebruik: Excel met bestand  

A4 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand  

A5 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand  

A6 praktijkopdracht ICT-gebruik: PowerPoint met bestanden  

A7 praktijkopdracht ICT-gebruik: Audacity met bestand, 
uitwerkbijlage  

1 

A8 minitoets 4 varianten  

ONDERDEEL B richttijd: 215 minuten 

B1 minitoets 4 varianten  

B2 praktijkopdracht bijlage B  6 

B3 praktijkopdracht bijlage B 1 

ONDERDEEL C richttijd: 250 minuten 

C1 minitoets 4 varianten  

C2 praktijkopdracht uitwerkbijlage  2 

C3 praktijkopdracht ICT: Excel met bestand,  
bijlage C1 

 

C4 praktijkopdracht bijlagen C1 en C2 6 

ONDERDEEL D richttijd: 175 minuten 

D1 praktijkopdracht ICT-gebruik: Media Player  
uitwerkbijlage  

 

D2 praktijkopdracht 1 exemplaar van à-la-cartemenu’s (kopie 
van bijlage in deze instructie) 

1 

D3-D4 praktijkopdracht bijlage D, vier exemplaren menukaart 
(kopie van bijlage in deze instructie) 

6 

 
* 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 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. 
 
Planning afname 
Het examen heeft vier onderdelen.  
De onderdelen kunnen in willekeurige volgorde afgenomen worden; binnen een 
onderdeel ligt de volgorde van de opdrachten echter vast. 
De volgende combinaties van onderdelen kunnen niet op één dag bij eenzelfde 
kandidaat afgenomen worden: 
 onderdeel B en C 
 onderdeel B en D 

onderdeel C en D  
 
ICT 
Bij dit examen horen de volgende bestanden: 
 

instructiefilm_2017.mp4 algemene informatie voor de kandidaat 

instructiefilm_HBR_kb_2017.mp4 instructie voor de kandidaat 

 

bestand opdracht 

onderdeel A recreatie en ondernemen  

hbr17_kb_feestruimte.xlsm A1 

hbr17_kb_draaiboek.xlsm A2, A3 

hbr17_kb_catering.xlsm A4 

hbr17_kb_frisdrank.xlsm A5 

hbr17_kb_promo.pptx en map hbr17_kb_afbeeldingen A6 

hbr17_kb_voicemail.mp3  A7 

onderdeel C koken  

hbr17_kb_werkplanning.xlsm C3 

onderdeel D serveren  

filmfragment_HBR_2017.mp4 D1 

 

bestanden voor de examinator opdracht 

hbr17_kb_foto.pdf  B2-3, C3-4, 
D3-4 

installatiebestanden Audacity A7 
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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 bestand hbr17_kb_foto.pdf 
In dit bestand staan foto’s van de producten en gerechten die de kandidaat maakt in de 
bakkerij en de keuken en die hij serveert in het restaurant. 
Het is de bedoeling dat u van dit document afdrukken in kleur maakt op  
A4-formaat. Het is raadzaam de exemplaren te nummeren. Indien mogelijk en indien u 
dat gewenst vindt, kan de afdruk geplastificeerd worden. 
De kandidaat ontvangt van u een exemplaar van deze afgedrukte foto’s als hulpmiddel 
bij het uitvoeren van de opdrachten B2-B3, C3-C4, D3-D4. U neemt deze uitgereikte 
exemplaren telkens weer in zodra de kandidaat de betreffende opdracht uitgevoerd 
heeft. Zodoende kunt u de afdrukken weer voor een volgende groep kandidaten 
gebruiken en voorkomt u dat materiaal uit de examenruimte meegenomen wordt. 
 
Afname 
 
Varianten 
Voor de volgende opdrachten zijn er varianten: 
 opdracht B3, C2 
 opdracht A8, B1 en C1 minitoetsen: 4 varianten 
 
Begeleiding 
De kandidaat moet de opdrachten zelfstandig uitvoeren. 
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Uitreiking/inname/bewaren examendocumenten 
Aan het begin van de afname reikt u het opgavenboekje aan de kandidaat uit. De 
bijlagen en uitwerkbijlagen reikt u uit wanneer deze aan de orde zijn. In het 
opgavenboekje staat aangegeven wanneer de kandidaat afdrukken van de  
ICT-bestanden en uitwerkbijlagen in moet leveren. U zorgt ervoor dat alle documenten 
na elke afnamesessie zijn ingenomen.  
 
Uitreiken documenten 
 Reik bijlage C1 pas uit bij aanvang van opdracht C3. 
 Reik bijlage C2 pas uit bij aanvang van opdracht C4. 
 Reik de bijlage bij onderdeel D pas uit bij aanvang van opdracht D3. 
 Stel een exemplaar van hbr17_kb_foto.pdf aan elke kandidaat ter beschikking bij de 

uitvoering van de opdrachten B2, B3, C3, C4, D3 en D4. Zodra de kandidaat de 
opdrachten van het betreffende onderdeel heeft afgerond, neemt u het exemplaar 
weer in. 

 
Toelichting bij de beoordeling 
In het correctievoorschrift is van een aantal opdrachten in paragraaf 4.2 (een voorbeeld 
van) een juiste uitwerking opgenomen. U moet beoordelen of het werk van de kandidaat 
past binnen de richtlijnen en voorschriften zoals die bij de opdrachten vermeld staan.  
Daarnaast staan in het correctievoorschrift de criteria waarop u de kandidaat moet 
beoordelen.  
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Aanbevelingen per onderdeel 
Onderdeel A recreatie en ondernemen 
Opdracht A2 en A3  draaiboek 
Bij opdracht A2 maakt de kandidaat een werkplanning, bij opdracht A3 een rooster, 
beide in het bestand hbr17_kb_draaiboek.xlsm. Als de kandidaat de in te plannen 
werkzaamheden heeft afgerond (opdracht A2), moet hij op de knop Verder klikken om 
naar het werkblad rooster (opdracht A3) te gaan. Er verschijnt een melding dat dit 
werkblad wordt afgedrukt (A2) en dat er niets meer aan de planning te veranderen valt. 
Vervolgens kan de kandidaat het werkblad met het rooster (A3) invullen.  
Mocht de afdruk van het werkblad planning mislukt zijn, dan kan de examinator met de 
knop Terug en het wachtwoord TIESTO terug van het werkblad rooster naar het 
werkblad planning en nogmaals een printopdracht geven door opnieuw op Verder te 
klikken. 
 
Opdracht A6  PowerPoint 
U opent het opgeslagen document hbr17_kb_promo[naam kandidaat].pptx en 
beoordeelt het werk van de kandidaat vanaf het beeldscherm. 
 
Opdracht A7 Voicemailbericht  
Bij opdracht 7 reageert de kandidaat op een ingesproken voicemailbericht. Het 
voicemailbericht wordt afgeluisterd via het programma Audacity. De installatiebestanden 
voor Audacity staan in de map met bestanden voor de examinator. Beide bestanden 
moeten voorafgaand aan de opdracht worden geïnstalleerd op de computer. 
 Sluit een headset met ingebouwde microfoon aan op de computer. Het is ook 

mogelijk een losse microfoon aan te sluiten.  
 Open het programma Audacity. 
 Klik op Bestand -> Openen 
 Selecteer van de dvd met bestanden het bestand hbr17_kb_voicemail. 
 Het voicemailbericht wordt nu in het programma Audacity geladen.  
 Test met de headset of het voicemailbericht goed hoorbaar is. U kunt het bericht 

afspelen door op de afspeelknop  te klikken.   
Eventueel kunt u het volumeniveau aanpassen door de regelaar te verschuiven.  
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 Test of het mogelijk is een bericht in te spreken. Om te voorkomen dat er een 
opname gemaakt wordt over het ingesproken voicemailbericht heen, wist u deze 
eerst. Dit doet u door te klikken op het kruisje naast Audiospoor (zie de pijl op de 
afbeelding).  
 

 

Vervolgens klikt u op de opnameknop . Er start een nieuw spoor en u kunt 
direct via de microfoon een bericht inspreken. 

 Om de opname te beëindigen klikt u op de Stop-knop.  
 Luister het door u opgenomen bericht met de afspeelknop af om te beoordelen of de 

opname gelukt is en het bericht goed hoorbaar is. 
 Als alles naar wens functioneert, wist u uw opname door op het kruisje naast 

Audiospoor te klikken. 
 
Sluit het programma Audacity niet af, maar zet het onder in de taakbalk klaar voor de 
kandidaat.  
Als de kandidaat aan de opdracht begint, zorgt u ervoor dat het bestand 
hbr17_kb_voicemail opnieuw klaarstaat en kan het voicemailbericht direct beluisterd 
worden.  
 
Als de kandidaat het voicemailbericht heeft beluisterd en zover is dat hij zijn bericht kan 
inspreken, meldt hij dat bij u. 
 U wist dan eerst het voicemailbericht van de moeder door op het kruisje te klikken 

(zie pijl op de afbeelding). Vervolgens kan de kandidaat zijn bericht inspreken door 
de instructie in het opgavenboekje te volgen.  

 Om de opname van de kandidaat op te slaan, klikt u op Bestand -> Audio 
exporteren (let op: niet ‘opslaan als’); dit is een taak voor de examinator en niet 
voor de kandidaat. 

 Kies bovenaan het scherm de map waarin de geluidsbestanden op uw school 
worden opgeslagen voor latere beoordeling. 

 Sla het geluidsbestand op als:  
Bestandsnaam: kandidaatnaam - nummer 

 Opslaan als: MP3-bestanden. 
 Het bestand wordt nu in de door u gekozen map opgeslagen. 



 

 KP-1800-f-17-1-i 12 lees verder ►►►

 Voordat de volgende kandidaat bij dezelfde pc een voicemailbericht inspreekt, dient 
u het audiospoor van de vorige kandidaat te wissen (zie instructie wissen hierboven) 
en het voicemailbericht van de moeder opnieuw in te laden.  

 Zet Audacity opnieuw onder in de taakbalk klaar. 
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Onderdeel B bakken 
Opdracht B2  producten vervaardigen in de bakkerij 
De kandidaat maakt twee soorten producten.  
U zorgt ervoor dat de ingrediënten, materialen, gereedschappen en apparatuur 
beschikbaar zijn die in paragraaf 8 genoemd worden. 
De kandidaat moet alle ingrediënten zelf afwegen, conditioneren en vervolgens 
bewaren. 
U zorgt ervoor dat elke kandidaat op het juiste moment zijn producten in een oven kan 
plaatsen waar de juiste condities zijn. 
U zorgt ervoor dat de kandidaat kan beschikken over de juiste materialen en ruimte op 
een werkbank om de vervaardigde producten te kunnen presenteren op de wijze die op 
school gebruikelijk is. 
U zorgt ervoor dat de roomboter en het heelei op bakkerijtemperatuur zijn. 
 
Over de cupcakes: 
 Minispuitzakje met frambozen-bessenjam erin ligt klaar. 
 Als het beslag tijdens het luchtig kloppen in de schift raakt, dan voegt u als  

examinator een klein beetje bloem toe.    
 U stelt de temperatuur van de oven in op 170 ⁰C. 
 Advies: bak de cupcakes in een papieren vorm in een tray (breedte bovenkant  

70 mm en hoogte 40 mm) (zie afbeelding). 
 Na het bakken hoeft de kandidaat de cupcakes niet te lossen uit de papieren vorm. 
 De kandidaat ontvangt van u een schaal voor de presentatie. 
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Over de shoarma-carrés: 
 Het product wordt gemaakt van roomboterkorstdeeg (extra stevig). 
 U als examinator geeft eventueel een halve toer extra als dat nodig is; dit mag niet 

van de kandidaat verwacht worden. 
 Bij de uitrolmachine staat een bakje met bloem klaar dat de kandidaten kunnen 

gebruiken bij het uitrollen van het deeg. 
 U stelt de temperatuur van de oven in op 220 ⁰C met een milde vloerwarmte  

van 200 ⁰C. 
 De wasemschuif staat niet open aan het begin van het bakproces; u zorgt ervoor 

dat de schuif op tijd wordt opengezet. 
 De kandidaat ontvangt van u een schaal voor de presentatie van de shoarma-

carrés. 
 
Opdracht B3  gesprek een-op-een tussen examinator en kandidaat 
Er zijn vier varianten van deze opdracht: dat zijn vier verschillende combinaties van de 
vragen die u de kandidaat stelt. Tijdens de afname bij één groep van kandidaten maakt 
u gebruik van zo veel mogelijk verschillende varianten. De vragen met 
antwoordmodellen staan in het correctievoorschrift van dit examen. 
Zodra de kandidaten klaar zijn met het presenteren van de twee producten en beginnen 
met het opruimen, nodigt u de kandidaten om de beurt uit om met u in gesprek te gaan. 
U neemt een cupcake en een shoarma-carré en snijdt beide producten door tijdens het 
gesprek. U kiest per kandidaat over welk product u de twee reflectievragen stelt. 
U bepaalt wat er met de overige producten van de kandidaat gebeurt (zoals meegeven 
of verkopen). 
 
Onderdeel C koken 
Opdracht C2  productherkenning 
Op een werkbank in het lokaal stalt u de grondstoffen en materialen en gereedschappen 
uit met het aangegeven nummer erbij. U zet alles klaar in de conditie zoals aangegeven. 
Op de uitwerkbijlage staan twee varianten van de tabel waarvan de kandidaat er een 
moet invullen.  U gebruikt tijdens een afname altijd beide varianten. 
U laat maximaal 2 kandidaten tegelijkertijd de opdracht uitvoeren.  
U neemt de ingevulde uitwerkbijlage meteen in. 
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De kandidaten mogen aan de grondstoffen/ingrediënten ruiken en voelen en zij mogen 
ervan proeven. 
 
  Wijze van presenteren  

1 bieslook een bos of plantje 

2 peterselie een bos of plantje 

3 ui een gele ui van normaal formaat; heel in schil 

4 tijm een bos of plantje 

5 foelie stukken (geen poeder) 

6 sjalot heel in schil 

7 laurier gedroogde blaadjes 

8 knoflook een bol 

9 nootmuskaat een bol 

10 rozemarijn takken of bos  

11 kaneel stokjes 

12 nootmuskaatrasp  

13 pepermolen  

14 knoflookpers  

 
Opdracht C4 gerechten bereiden en doorgeven 
De kandidaat bereidt de gerechten van een driegangenmenu voor vier personen. U  
zorgt ervoor dat de ingrediënten, materialen, gereedschappen en apparatuur 
beschikbaar zijn. De examinator zorgt ervoor dat voor elke kandidaat een kist klaarstaat 
met de ingrediënten zoals aangegeven in paragraaf 8 (behalve de vetstoffen en de 
vloeistoffen).  
U vertelt de kandidaat hoe laat de mise-en-place klaar moet zijn en vanaf hoe laat de 
gerechten doorgegeven moeten kunnen worden.  
 
Opdracht werktempo 
De opdracht werktempo wordt tijdens deze praktische opdracht afgenomen. Het 
dringende advies is om de kandidaten met dit onderdeel van opdracht C4 te laten 
beginnen. 
Werkwijze: 
 U bepaalt op welk moment de kandidaten aan dit onderdeel van de opdracht kunnen 

beginnen; het advies is om alle kandidaten van één zitting op hetzelfde moment te 
laten starten. 

 Indien de situatie op school dat vereist, laat u niet alle kandidaten tegelijk starten 
met deze opdracht. 

 U heeft een horloge/stopwatch nodig om bij te houden hoe lang een kandidaat nodig 
heeft voor de uitvoering van de opdracht. 

 U zorgt ervoor dat elke kandidaat ook zelf de tijd bij kan houden vanaf een klok aan 
de wand, een stopwatch of iets dergelijks. 

 U zorgt ervoor dat per kandidaat alle ingrediënten, materialen en gereedschappen 
beschikbaar zijn om de opdracht vlot en in één continu proces uit te voeren; u neemt 
de begin- en eindtijd op en noteert deze in het correctievoorschrift.  
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 De begintijd telt vanaf het moment dat de kandidaat handelt. 
 De eindtijd is wanneer de kandidaat u meldt dat de vormpjes met bavarois klaar zijn 

om in de koeling geplaatst te worden; de kandidaat mag dan niets meer veranderen 
aan de vormpjes met bavarois. 

 De kandidaat behaalt de maximale score als de opdracht binnen 25 minuten op de 
juiste wijze is uitgevoerd, dat wil zeggen dat voldaan is aan alle inhoudelijke criteria 
zoals vermeld in het correctievoorschrift. 
 

In het correctievoorschrift vindt u de volgende passage: 
 

C4a bavarois maken en werktempo     

 Noteer hier de begintijd van iedere kandidaat.      begintijd:     

 Noteer hier de eindtijd van iedere kandidaat. eindtijd:     

 
 
Onderdeel D  serveren 
Opdracht D2 standaardcouverts aanpassen 
U roept de kandidaten een-voor-een naar de tafel waarop u twee standaardcouverts 
hebt ingedekt. 
U reikt de kandidaat een kopie uit van de twee à-la-cartemenu’s (bijlage in deze 
instructie). De kandidaat krijgt 10 minuten de tijd om de standaardcouverts aan te 
passen aan de twee à-la-cartemenu’s. 
Op een plateau of tafel/gueridon zet u de materialen klaar waarvan de kandidaat 
gebruik kan maken (zie paragraaf 8). 
Let op: het is niet de bedoeling dat de kandidaat de materialen voor deze opdracht 
poleert. 
Na 10 minuten (of eerder als de kandidaat eerder al aangeeft klaar te zijn met de 
opdracht) beoordeelt u de twee couverts aan de hand van de beoordelingscriteria en de 
afbeeldingen in het correctievoorschrift. 
Als de kandidaat na 10 minuten niet klaar is met de opdracht, moet hij toch stoppen en 
beoordeelt u de uitvoering.  
Nadat u het werk van de kandidaat beoordeeld heeft, vraagt u de kandidaat de twee 
aangepaste couverts weer aan te passen naar standaardcouverts.   
 
Opdracht D3 Mise-en-place maken in het restaurant 
Opdracht D4  Gasten ontvangen en menu serveren 
U vertelt de kandidaat hoe laat de mise-en-place klaar moet zijn omdat dan de gasten 
arriveren.  
U reikt de kandidaat 4 kopieën uit van de menukaart (zie de bijlage achterin deze 
instructie). 
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8 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen 

 
Algemeen 
Voor eventuele ICT-benodigdheden zie paragraaf 7. 
 
Thermometer 
Iedere kandidaat moet bij de uitvoering van de opdrachten kunnen beschikken over een 
thermometer waarmee hij de temperatuur van ingrediënten en gerechten kan meten. 
 
Overzicht per onderdeel 
 
Onderdeel A 
Opdracht 7 voicemail 
Computer met headset 
 
Onderdeel B 
Opdracht 2  producten vervaardigen in de bakkerij 
 
De examinator zorgt ervoor dat per kandidaat de volgende ingrediënten beschikbaar 
zijn:    
Ingrediënten voor de bereiding van de cupcakes 
 150 g patentbloem 
 150 g roomboter 
 150 g basterdsuiker 
 150 g heelei (moet zodanig als product klaarstaan) 
 10 g citroenrasp 
 10 g gemengd bakpoeder 
 
voor de vulling van de cupcakes 
 50 g frambozen-bessenjam (moet klaarstaan, in minispuitzak) 
 75 g chocoladedruppels wit  

 
voor de decoratie van de cupcakes 
 enkele druppels frambozen-bessenjam (moet klaarstaan, in minispuitzak) 
 200 g rolfondant/marsepein (verdeeld in 3 kleuren, per kleur ± 70 gram) (moet 

klaarstaan) 
 
shoarma-carrés  
 500 g roomboterkorstdeeg (extra stevig) 
 375 g half-om-halfgehakt  
 15 g shoarmakruiden 
 5 g gehaktkruiden 
 20 g paneermeel 
 90 g soezenbeslag (moet klaarstaan) 
 40 g water 
 40 g heelei 
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voor de decoratie van de shoarma-carrés  
 eistrijksel (moet klaarstaan) 
 sesamzaad 
 
De examinator zorgt ervoor dat elke kandidaat kan beschikken over de volgende 
materialen: 
voor de cupcakes: 
 vlinder 
 machinebekken 
 krabbertje 
 spatel 
 cupcake-vormpjes 
 litermaat 
 weegschaal 
 spuitzak 
 ronde gladde spuit van  15 mm  
 rolstok 
 bloemzeef 
 drie verschillende stekers 
 minispuitzakje met frambozen-bessenjam (moet klaarliggen) 
 bakplaat 
 schaal voor de presentatie 
 
voor de shoarma-carrés: 
 machinebekken 
 vlinder/planeetmenger 
 uitrolmachine 
 deegroller 
 liniaal 
 korstwieltje 
 weegschaal 
 litermaat 
 kwast 
 spuitzak  
 ronde gladde spuit van  15 mm 
 carréroller 
 zaagmes 
 bakplaat 
 siliconenpapier 
 bakje water met kwast 
 schaal voor de presentatie 
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Onderdeel C  
Opdracht 4  gerechten bereiden en doorgeven 
U zorgt ervoor dat per kandidaat de volgende ingrediënten mise-en-place klaarstaan om 
door te geven: 
 bakje met zeezout 
 bakje met olijfolie 
 bakje met tapenade 
 
Verder staan mise-en-place klaar: 
 french dressing 
 groentebouillon  
 pan met heet water met wat zout (om pasta te regenereren) 
 vanillesaus 
 rodevruchtensaus 
 opgeslagen slagroom in spuitzak 
 kletskoppen 
 chocoladestengels 
 gebruneerde hazelnoten 
 
 
U zorgt ervoor dat per kandidaat de volgende ingrediënten beschikbaar zijn (recepturen 
voor vier personen): 
 
Salade van gerookte kip 
Ingrediënten voor 4 personen 
200 g gerookte kipfilet (in plakken gesneden gerookte kipfilet) 
100 g rucola 
1 zure appel (granny smith) 
16 walnoten 
2 eetlepels french dressing (staat klaar) 
peper en zout 
 
Yoghurt-gembersaus 
Ingrediënten voor 4 personen 
150 ml yoghurt 
25 g gembersiroop 
8 takjes bieslook 
½ rode ui (± 50 g) (nog niet schoongemaakt) 
peper en zout 
 
Honing-mosterdsaus 
Ingrediënten voor 4 personen 
150 ml mayonaise 
25 ml water 
25 g grove mosterd 
50 g honing 
1 takje peterselie 
peper en zout 
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Broccoli 
Ingrediënten voor 4 personen 
200 g broccoli (nog niet schoongemaakt, dit is ongeveer 1 stronk broccoli, vuil gewicht) 
zout 
2½ dl groentebouillon  
 
mise-en-place staat klaar: 2½ dl groentebouillon voor het regenereren 
 
Tagliatelle 
Ingrediënten voor 4 personen 
200 g tagliatelle 
olijfolie 
zout 
mise-en-place staat klaar: een pan met heet water en zout voor het regenereren 
 
Rode mul met cherrytomaatjes 
Ingrediënten voor 4 personen 
8 stuks rode-mulfilet met huid à 60 g 
200 g cherrytomaatjes aan steel 
1 teen knoflook 
1 takje tijm 
4 dl hollandaisesaus (tussenproduct) 
1 dl witte wijn 
olijfolie 
peper en zout 
 
Chocoladebavarois 
Ingrediënten voor 4 personen 
2½ dl melk 
150 g slagroom 
60 g suiker 
6 g vanillesuiker 
6 g bladgelatine  
35 g chocoladedruppels puur 
 
Mise-en-place staat op een werkbank klaar voor de garnering: vanillesaus, 
rodevruchtensaus, opgeslagen slagroom in spuitzak, chocoladestengels,  kletskoppen 
en gebruneerde hazelnoten 
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Onderdeel D  
Opdracht D1 
Per kandidaat is een koptelefoon nodig voor het bekijken/beluisteren van het 
filmfragment. 
 
opdracht D2 
materialen: 
 een tafel opgedekt met twee standaardcouverts (side-plate, groot bestek, servet, 

wijnglas) 
 materialen om de standaardcouverts aan te passen: 

• 4 side-plates 
• 2 visbestek 
• 8 medium of klein bestek (lepel, vork, mes) 
• 4 cocktailbestek 
• 2 groot bestek (lepel, vork, mes) 
• 2 wijnglazen 
• 2 waterglazen 

 
Opdracht D3  Mise-en-place maken in het restaurant 
Opdracht D4  Gasten ontvangen en het menu serveren 
De examinator zorgt ervoor dat er voor alle kandidaten die op één moment het examen 
maken, vier gasten zijn die het menu en diverse dranken bestellen, waaronder een 
aperitief en een fles wijn/fles tafelwater (plat of bruisend). De fles wijn en de fles water 
moeten een schroefdop hebben.  
Het aperitief en de wijn mogen ook alcoholvrij zijn. 
 
De examinator zorgt ervoor dat op een tafel (het broodstation) twee soorten 
versgebakken grootbrood klaarstaan. Op tafel zet u voldoende broodmandjes (zoveel 
als er kandidaten gelijktijdig examen doen), een broodplank, een servet en een 
broodsnijmes klaar. De examinator zorgt er ook voor dat in de keuken bakjes (tipjes) 
met olijfolie, zeezout en tapenade klaarstaan om op aanvraag doorgegeven te worden 
door de kandidaat. 
U zorgt ervoor dat de gasten aan tafel beide soorten saus bij het nagerecht bestellen, 
zodat elke kandidaat in de keuken op twee verschillende wijzen het nagerecht moet 
afmaken.  
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menu 

 
Salade van gerookte kip met saus naar keuze 

*** 
Rode mul met cherrytomaatjes en wittewijnsaus 

broccoliroosjes 
tagliatelle 

*** 
Chocoladebavarois met saus naar keuze 
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Bijlage opdracht D2 standaardcouverts aanpassen 
 

Bestelling  

Menu  1 
 

Venkelsalade met garnalen en 
komkommermousse 

brood en boter 
 

*** 
Bord licht gebonden champignonsoep 

(en terrine) 
 

*** 
Gebakken varkensoester met een 

kruidenjus 
roerbakgroenten 

gesauteerde aardappelen 
 

*** 
Assortiment van Hollandse kazen 

 

Menu 2 
 

Carpaccio van ossenhaas, rucola en 
truffelmayonaise 
brood en boter 

 
*** 

Kopje heldere runderbouillon  
(en tasse) 

 
*** 

Gepocheerde kabeljauwfilet met een 
wittewijnsaus 

roerbakgroenten 
peterselie-aardappeltjes 

 
*** 

Amandeltaart met een krokante basis 
van harde wener met daarop 

pistachebavarois 
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profielvak horeca, bakkerij en recreatie - 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 uitwerkbijlage(n) of bijlage(n).  
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 uitwerkbijlage(n), bijlage(n) en de geprinte uitwerking(en). 
Zorg dat overal je naam en kandidaatnummer op staat. 
 
Wat ga je doen? 
In onderdeel A maak je eerst een minitoets. De andere opdrachten gaan over het 
organiseren van een recreatieve activiteit. Je maakt ook opdrachten over snacks 
en frisdranken.  
In onderdeel B maak je een minitoets en je maakt twee bakkerijproducten; je 
beantwoordt daarover vragen in een gesprek met de examinator.  
In onderdeel C maak je een minitoets, een warenkennisopdracht en een 
werkplanning. Ook bereid je gerechten van een menu: 
 

Samengestelde salade  
*** 

Vis met een warme saus 
garnituur 

*** 
Koud zoet nagerecht met saus 

 
In onderdeel D  pas je een gedekte tafel aan, je ontvangt gasten en serveert 
dranken en een menu. Ook beoordeel je een filmfragment over een gastheer die 
gasten ontvangt in het restaurant. 
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Overzicht van de opdrachten 
 

Onderdeel A recreatie-opdrachten, economische berekeningen maken 
minitoets 

Onderdeel B minitoets, twee producten maken, reflectie 

Onderdeel C minitoets, warenkennis, werkplanning maken  
gerechten bereiden en doorgeven  

Onderdeel D filmfragment, gedekte tafel aanpassen, mise-en-place 
maken, gasten ontvangen en menu serveren,  

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

einde  
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