
Opgaven uit cspe Groen 2018 onderdeel C en D (rood en blauw) zoals 

opgenomen in Schoolexamenbank Groen  

Legenda:  

Opgave beschikbaar in Schoolexamenbank Groen  

Opgave die niet beschikbaar komt 
 

 

BB Onderdeel C  

Opgaven in het CSPE  Als volgt opgenomen in SEB Groen 
Rood  (Stadsboerderij Het Blije Ei)  

1. Kippenrassen kiezen Kippenrassen kiezen (BB) 

2. Vraag over kippenras Huisvesting van kippen beoordelen (BB) 

Aantal kippen berekenen 

Grootte nachthok berekenen 

Vragen nav grootte 

3. Film: conditie kip bepalen Het werken met kippen beoordelen (BB) 

Film: Gebruiksaanwijzing luizenspray 
gebruiken 

Film: rekening houden met veiligheid 
kippen 

4. Gezondheid kippen controleren Gezondheid kippen controleren (BB) 

5. Beschutting voor kippen maken met 
wilgentakken 

Beschutting voor kippenuitloop maken (BB) 

C (herziene versie)  

1. Controleer de gezondheid van 2 cavia’s Gezondheid cavia’s controleren (BB) 

Blauw (Stadsboerderij Het Blije Ei)  

1. Konijnenrassen kiezen Konijnenrasssen kiezen (BB) 

2. Huisvesting berekenen Niet opgenomen; te veel rekenwerk voor BB 

Uitloop 

Binnenhok 

3. Flyer maken voor verkoop konijnen Flyer maken voor verkoop konijnen (BB-KB) 

4. Film: konijnen hanteren beoordelen Het werken met konijnen beoordelen (BB) 

Film: Nagels knippen beoordelen 

Film: veilig werken beoordelen 

5. Geslacht bepalen en gezondheid 
konijnen beoordelen 

Geslacht bepalen en gezondheid konijnen 
beoordelen (BB) 

6. Boom planten Niet opgenomen, want soortgelijke opgave al in 
SEB 

  

BB Onderdeel D  

Rood (Landwinkel Puur Natuur)  

1. Een cadeaumand met streekproducten 
maken 

Cadeaumand met streekproducten maken (BB-
KB) 

2. Inhoud cadeaumand bepalen Inhoud twee cadeaumanden bepalen (BB) 

3. Telefoongesprek met klant Een telefoongesprek voeren over 2 
cadeaumanden (BB)  4. Bestelbon invullen 

5. Terugkijken op telefoongesprek 

Blauw (Landwinkel Beekstaete)  

2. een kortingsbon maken Een kortingsbon maken (BB) 

3. Voorbereiden proeverij  Een proeverij rabarberlimonade voorbereiden 
(BB) Plastic glazen kiezen, 



Aantal dozen met glazen berekenen 

Aantal dozen siroop berekenen 

Soort afval 

Promotie-activiteiten 

4. Plantaardige taart maken Een plantaardige taart maken 

5. Verkoopgesprek voeren Verkoopgesprek rabarbersiroop voeren (BB)  

6. Terugkijken op gesprek 

  

  

 

KB Onderdeel C  

Opgaven in het CSPE  Als volgt opgenomen in SEB Groen 
Rood  (Stadsboerderij Het Blije Ei)  

1. Kippenrassen kiezen Kippenrassen kiezen en huisvesting beoordelen 
(KB – GL) 2. Vraag over kippenras 

Aantal kippen berekenen 

Grootte nachthok berekenen 

Vragen nav grootte 

3. Film: conditie kip bepalen Het werken met kippen beoordelen (KB) 

Film: Gebruiksaanwijzing luizenspray 
gebruiken 

Film: rekening houden met veiligheid 
kippen 

4. Gezondheid kippen controleren Gezondheid kippen controleren (KB) 

5. Een fruitboom planten Niet opgenomen; Boom planten staat al in SEB 

C (herziene versie)  

1. Controleer de gezondheid van 2 cavia’s Gezondheid cavia’s controleren (KB) 

Blauw (Stadsboerderij Het Blije Ei)  

1. Geschiktheid konijnenras bepalen Konijnenras kiezen en huisvesting beoordelen 
(KB) 2. Grootte uitloop en binnenhok bepalen 

3. Film: konijnen hanteren beoordelen. Het werken met konijnen beoordelen (KB) 

Nagels knippen 

Veilig werken 

4. Geslacht bepalen en gezondheid 
konijnen beoordelen 

Geslacht bepalen en gezondheid konijnen 
beoordelen (KB) 

5. Verrijking voor konijnenuitloop maken Deze niet opgenomen. Wel opgenomen is de GL 
variant van deze opdracht en die ook voor KB 
gemetadateerd.  

  

KB Onderdeel D  

Rood (Landwinkel Landgoed Beekstaete)  

2. Flyer maken over jam Een flyer over jam maken (KB-GL) 

3. Proeverij voorbereiden Een proeverij over jam voorbereiden (KB-GL) 

Marketing mix 

Berekenen hoeveelheid potten en jam 

4. Glazen pot decoreren Pot decoreren en boeket maken (KB-GL) 

5. Een boeket maken 

6. Verkoopgesprek voeren  Verkoopgesprek voeren met beursbezoeker 
(KB-GL) 7. Terugkijken op het gesprek 

Blauw (Landwinkel Puur Natuur)  

1. Doos vullen met groenten, 
levensmiddelen en boeket 

Een abonnementendoos levensmiddelen 
samenstellen (KB) 

Gebonden boeket maken en inpakken (KB-GL) 

2. Nieuwe themapakketten samenstellen Inhoud themapakketten bepalen (KB-GL) 



3. Folder over themapakketten maken Folder over themapakketten maken (KB-GL) 

4. minitoets  

5. Telefoongesprek voeren Telefoongesprek voeren en bestelling opnemen 
(KB-GL)  6. Bestelformulier invullen 

7. Terugkijken op telefoongesprek 

 

GL Onderdeel C  

Opgaven in het CSPE  Als volgt opgenomen in SEB Groen 
Rood  (Stadsboerderij Het Blije Ei)  

2. Kippen- en appelrassen kiezen Kippen- en appelrassen kiezen (GL) 

3. Folder maken Folder over oud-Hollandse rassen maken (GL) 

4. Huisvesting kippen (nachthok, boom) Huisvesting kippen bepalen (KB-GL) 

5. Filmfragment werken met kippen 
beoordelen (conditiebepaling/ 
ontluizen / veilig werken) 

Het werken met kippen beoordelen (GL) 

6. Gezondheid kip controleren Gezondheid kippen controleren (GL) 

7. Fruitboom planten  Niet opgenomen; Boom planten bestaat al in 
SEB Groen.  

8. EC-waarden bepalen De EC van gietwater bepalen (BB-KB-GL) 

C (herziene versie)  

1. Gezondheid cavia’s controleren Gezondheid cavia’s controleren (GL) 

Blauw  (Stadsboerderij Het Blije Ei)  

2. Konijnenrassen kiezen Konijnenrassen kiezen en huisvesting 
beoordelen (GL) 3. Geschiktheid konijnenhok bepalen 

4. Facebookbericht plaatsen Facebook bericht maken (KB-GL) 

5. Filmfragment Konijnen hanteren 
(nagels knippen / veilig werken) 

Het werken met konijnen beoordelen (GL) 

6. Geslacht bepalen en gezondheid 
controleren 

Geslacht bepalen en gezondheid konijnen 
beoordelen (GL) 

7. Verrijking konijnenuitloop maken en 
arbeidskosten berekenen 

Verrijking konijnenverblijf maken (KB-GL) 

8. Kwaliteit drinkwater konijnen 
onderzoeken 

Kwaliteit van drinkwater voor konijnen bepalen 
(KB-GL) 

 


