
Opgaven uit cspe Groen 2017 zoals opgenomen 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 Melkgeiten  

1. Geit vastzetten Conditiescore van een geit bepalen (BB) 

2. Ras van je geit bepalen 

3. Conditiescore geit bepalen 

Vragen nav conditiescore 

4. Voersystemen geiten film beoordelen Voersystemen voor geiten beoordelen (BB) 

Vragen over voersysteem en ruwvoer 

A2 Bedrijfstypen  

5. Bedrijfstype bepalen adhv foto’s  Bedrijfstype kiezen (BB)  

A3 Biologisch akkerbouwbedrijf  

6. Broccoliras kiezen Broccoliras kiezen en bestellen (KB)  

Aantal zaden  berekenen en bestellen 

7. Rijafstand en plantafstand opzoeken 

8. Broccoli planten Broccoli planten (BB) 

B1 Pastapakket  

1. Kruidenpuree maken en verpakken Kruidenpuree bereiden (BB) 

2. Pastapakket samenstellen Pastapakket samenstellen (BB) 

3. Gewicht pastapakket bepalen 

Informatie voor etiket opschrijven 

4. Keuren van pastasauzen 
(organoleptisch) 

Organoleptische keuring pastasaus  (BB) 

5. Reinigingsplan uitvoeren Reinigingsplan uitvoeren (BB) 

6. Verpakkingsmaterialen voor bestelling 
bepalen 

Voorraad controleren en pakbon invullen (BB) 

7. Pakbon invullen 

C1 Hamsters  

1. Vraag over voer hamsters Hamsterkooi inrichten (BB) 

2. Geschikte kooi en loopradje kiezen 

3. Inrichten kooi voor hamster 

4. Hamster hanteren en vraag 
beantwoorden 

Hamster hanteren (BB) 

5. Verzorgingskaart maken Verzorgingskaart maken (BB) 

C2 Insectentuin  

6. Hoeveelheid zaad voor bloemenweide 
berekenen en afwegen 

Insectentuin aanleggen (BB) 

7. Insectentuin aanleggen 

8. Vragen nav filmfragment hovenier: 
Gereedschap; fouten; werkhouding 

Het werk van een hovenier beoordelen (BB) 

D1 Bloemenwinkel  

1. Verkoopgesprek voeren met klant; 
bestelling aannemen 

Klantgesprek voeren (BB en KB)  

2. Terugkijken op gesprek/ reflectie 

3. Bloemstuk maken Bloemstuk met geschenk maken (BB en KB) 

Tabel verkoopprijs invullen 

Wenskaartje / inpakken / 
bezorgstrookje 

4. Prijs 20 bloemstukken berekenen Niet opgenomen  

5. Bestellen 100 lepelplanten Planten bestellen (BB) 

 



 

KB  

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

1. Geit vastzetten Conditiescore geit bepalen (KB en GL) 

2. Ras van je geit bepalen 

3. Conditiescore geit bepalen 

Vragen nav conditiescore 

4. Voersystemen geiten film beoordelen Voersystemen voor geiten beoordelen (KB en GL) 

Voor- en nadelen voersystemen 

A2 Bedrijfstypen  

5. Bedrijfstype bepalen adhv foto’s  Bedrijfstype kiezen (KB en GL) 

A3 Biologisch akkerbouwbedrijf  

6. Broccoliras kiezen Deze uit KB-cspe niet opgenomen, omdat die nagenoeg 
hetzelfde is als die van BB-cspe die in SEB voor KB is 
opgenomen.  

Aantal zaden  berekenen en bestellen 

7. Vraag over pH grond bij broccoliteelt Niet opgenomen 

8. pH grond bepalen pH meten bij broccoliteelt (BB, KB en GL) 

B1 Pastapakket  

1. Vraag over kwaliteit ingrediënten   Kruidenpuree bereiden (KB) 

Kruidenpuree maken 

Vraag over hygiënisch werken bij 
kruidenpuree maken 

2. Ingrediënten afwegen voor pakket  Pastapakket samenstellen (KB en GL) 

pakket samenstellen en verpakken 

3. productinfo van etiket opschrijven 

4. Keuren van pastasauzen 
(organoleptisch) 

Organoleptische keuring pastasaus  (KB) 

5. Beste pastasaus bepalen 

6. Desinfectie-advies opstellen Desinfectie advies geven (KB en GL) 

7. Vraag nav cirkel Sinner 

8. Bestelling verwerken in voorraadsyst. Voorraad verpakkingsmateriaal controleren en bestelling 
plaatsen (KB en GL) Voorraad verpakkingsmat. controleren 

Verpakkingsmat bestellen 

C1 Hamsters  

1. Geschikte kooi en loopradje kiezen Hamsterkooi inrichten (KB en GL) 

2. Inrichten kooi voor hamster 

3. Hamster hanteren en vraag 
beantwoorden 

Syrische hamster hanteren (KB en GL)  

4. Verzorgingskaart maken Verzorgingskaart maken (KB en GL) 

C2 Insectentuin  

5. Planten voor plantvakken kiezen Ontwerp insectentuin afmaken (KB en GL) 

6. Hoeveelheid benodigd zaad berekenen Insectentuin aanleggen (KB) 

7. Insectentuin aanleggen 

8. Vragen nav filmfragment hovenier: 
Veiligheid/gezondheid/kwaliteit werk 

Het werk van een hovenier beoordelen (KB) 

D1 Bloemenwinkel  

1. Artikelpresentatie maken Artikelpresentatie maken (KB en GL) 

2. Verkoopgesprek voeren met klant/ 
verkopen en inpakken 

Klantgesprek voeren (KB en GL)  

3. Terugkijken op gesprek/ reflectie 

4. Leverancier voor planten kiezen ahv 
berekeningen inkoopprijs 

Advies geven over inkoop van Spathiphyllum (KB en GL) 

5. Factuur maken  Factuur maken (KB en GL)  

 

19 opgaven 

  



GL  

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

1. Vraag over kwaliteit ingrediënten Kruidenpuree bereiden (GL) 

Kruidenpuree bereiden en verpakken 

2. Productinfo kruidenpuree etiket 
opschrijven 

3. Keuren van pastasauzen 
(organoleptisch) 

Organoleptische keuring pastasaus  (GL) 

4. Beste pastasaus bepalen 

5. Vraag nav cirkel Sinner Hygiëne controle uitvoeren (GL) 

6. E-mail schrijven aan schoonmaakploeg 

B1 Handelsbedrijf in pot- en tuinplanten  

1. Telefoongesprek voeren met kwekerij 
aangaande assortiment 

Telefoongesprek over voorraad planten (GL) 

2. Terugkijken op gesprek 

3. Plantenvoorraad beoordelen en 
bestellen 

Voorraad planten controleren en planten bestellen (KB en 
GL) 

4. Binnengekomen bestelling 
controleren (ingangscontrole) 

Ingangscontrole planten uitvoeren (KB en GL) 

C1 Stadsboerderij  

1. PPt maken over kippen/geiten Powerpoint over kippen of geiten maken (KB en GL) 

2. Ontwerp insectentuin afmaken 
(planten voor plantvakken kiezen) 

Beplantingsplan afmaken (KB en GL) 

3. Kostprijs insectentuin berekenen Kostenberekening insectentuin maken (GL) 

4. Berekeningen maken mbt hoeveelheid 
zaad en houtsnippers 

Insectentuin aanleggen (GL) 

5. Insectentuin aanleggen 

6. Vragen nav filmfragment hovenier: 
Veiligheid/gezondheid/kwaliteit werk 

Het werk van een hovenier beoordelen (GL) 

 

 


