
Opgaven uit cspe Groen 2016 in Schoolexamenbank Groen  

Legenda:  

Opgave beschikbaar in Schoolexamenbank Groen  

Opgave die niet beschikbaar komt 
 

BB  

Opgaven in het CSPE Als volgt opgenomen in SEB Groen 
A1 Geraniums  

- Stekgrond maken Geraniums stekken (BB) 

- Kopstekken maken 

- 3 vragen 

- 5 planten oppotten Geranium oppotten en biologische gewasbescherming 
uitvoeren (BB) - Biologische gewasbesch 

A2 Kippenbedrijf  

- Tabel invullen dierenverblijf Huisvesting biologische leghennen (BB) 

- Advies geven 

B1  Potje vol  

- Antwoord op mail geven; waarom 
gezond?  

Gezonde koekjes (BB en KB) 

- Potje vullen met ingredienten 

- Koekjes bakken met potje vol 

- Etiket maken Etiket maken voor Gezonde Koekjes (BB en KB) 

B2 Voorraad potten en order  

- Vraag over voorraad Inkomende bestelling verwerken (BB) [is (nog) niet 
opgenomen vanwege complexe context  
 

- Orderbevestiging invullen 

C1 Gras / boom /konijnenras  

- Hoeveelh kunstmest berekenen  

- Boom planten Boom planten [BB, KB en GL)] 
Haag planten (BB, KB en GL) 
[eigen variant zonder de vragen) 

- 4 vragen over boom planten 

- Konijnenras kiezen Konijnenras kiezen en geslacht bepalen (BB) 

- Berekening # konijnen binnenverblijf / 
berekenen of ren groot genoeg is 

- Geslacht konijn bepalen 

- Informatiebord maken Niet opgenomen 

C2 klauwtjes bekappen  

- Beoordelen van werk klauwbekapper We hebben deze niet opgenomen, maar wel de 
vergelijkbare opave uit cspe KB opgenomen voor BB en KB - 2 vragen nav film 

D. Lekker en Vers winkel  

- Levering controleren adhv pakbon e-mail schrijven over levering (BB en KB) 

- Email schrijven mbt afwijking levering 

- Bestelling fruitmand opnemen  Niet opgenomen 

- Fruitmand maken Fruitmand maken (BB en KB) 

- Berekening verkoopprijs tov 
inkoopprijs 

Niet opgenomen 

- Conclusie over verkoopprijs 

 

  



 

KB   
Opgaven in het CSPE Als volgt opgenomen in SEB Groen 
A1 Geraniums  

- Geschikt ras bepalen Ras kiezen (KB en GL) 

- 3 vragen  

- Biologische bestrijder bepalen Gewasbescherming kiezen (KB en GL)  

- 2 vragen over biol bestrijder 

-   

Stekken en biol bestr uitvoeren Opgesplitst in 2 opdrachten:  
- Pelargonium stekken (KB en GL) 
- Gewasbescherming op Pelargonium uitvoeren (KB en 

GL) 

A2 Kippenbedrijf  

- Tabel invullen dierenverblijf (KB 
variant) 

Huisvesting Biologische leghennen (KB en GL) 

- Advies geven 

- Vragen over temperatuur en RV 

B1  tomatenchutney Tomatenchutney bereiden, verpakken en keuren 
(KB en GL) (=samenvoeging van de cspe variant voor KB en die 
voor GL)  

- Tomatenchutney maken  

- 3 vragen over de chutney 

- Informatie voor etiket 
opschrijven 

-   

B2 Bestelling verwerken Ingekomen bestelling verwerken (Kb en GL) 
(nog) niet opgenomen, maar mogelijk wordt die alsnog 
opgenomen.  

- Vraag over voorraad potten 

- Orderbevestiging invullen 

C1 konijnenras  

- Konijnenras kiezen (KB variant) Konijnenras kiezen en geslacht bepalen (KB en GL) 

- Berekening # konijnen 
binnenverblijf / berekenen of 
ren groot genoeg is (kb variant) 

- Geslacht bepalen 

C2 Sedum met grasdak Sedum met grasdak aanleggen (BB en KB) 

- Stuk dak aanleggen 

- Beplanten van het dak 

- Informatiebord maken Niet opgenomen 

C3 klauwtjes bekappen  

- Beoordelen van werk 
klauwbekapper 

Beoordelen werkuitvoering klauwtjes bekappen (BB en KB)  

- 2 vragen nav film 

D. Ambiance (Nog) niet opgenomen.  
 
Reden onbekend; gaan we nog een keer naar kijken.  

- Moodboard maken 

- Tafelstukje maken 

- Verkoopprijs tafelstuk 
berekenen  

- Verkoopgesprek voeren 

-   

  



 

GL  
Opgaven in het CSPE Als volgt opgenomen in SEB Groen 
A1  tomatenchutney Tomatenchutney bereiden, verpakken en keuren 

(KB en GL) (=samenvoeging van de cspe variant voor KB 
en die voor GL) 

- Tomatenchutney maken  

- Ph bepalen 

- 2 vragen over de chutney 

- Info voor etiket  

- Organoleptische keuring 

- Tabel voedingswaarden invullen Niet opgenomen 

- 3 vragen over chutney 
(verdampen en 
voedingswaarden) 

Niet opgenomen 

B  Tuingereedschap Telefoongesprek voeren en tuingereedschap bestellen 
(KB en GL) - Telefoongesprek voeren met 

leverancier 

- Tuingereedschap bestellen 

- Voorraadsysteem bijwerken na 
levering 

- Berekening tav verkoopprijs-
inkoopprijs 

Niet opgenomen 

- Vraag over voorraad  Niet opgenomen 

C1 konijnen  

- Vragen over 
verzorgingswerkzaamheden en 
jaarkalender.  

Verzorging TAN-konijnen (KB en GL) 

- Tabel gezondheidscontrole 
invullen  

- Konijn hanteren en geslacht 
bepalen 

Geslacht van konijn bepalen en voer berekenen (Kb en 
GL) 

- 3 vragen over selectief eten en 
voer en kosten 

C2 Sedum met grasdak Sedum-met-grasdak aanleggen (GL) 

- Lagen van grasdak benoemen 

- Stuk dak aanleggen 

- Aantal planten berekenen 

- Beplanten van het dak 

- pH en EC van 3 typen water 
bepalen.  

pH en EC van water bepalen 

- Informatie voor website leveren Niet opgenomen 

C3 klauwtjes bekappen  

- Beoordelen van werk 
klauwbekapper 

Beoordelen klauwtjes van schapen bekappen (GL) 

- 2 vragen nav film 

 

 


