
CSPE Groen 2022
gebruiken als schoolexamen
Informatie voor examinatoren



Aangenaam!
Birgitte van Dijk
Taronah Koch
• toetsdeskundigen Groen



Heeft u vragen, 
stel ze in de chat.



CSPE gebruiken als SE

• situatie is gelijk aan vorig jaar

• alle deeltaken uit examenprogramma toetsen in SE

• school beslist zelf wat wel/niet te gebruiken



Inhoud per onderdeel/module



Overzicht onderdeel A – versie rood en blauw (PM1) 
BB en KB onderdeel A

opdrachten afname en tijd
minitoetsvragen maken (PM 1 en PM3) Facet

(± 65 min.)ras kiezen
huisvesting beoordelen
bestrijdingsmiddel kiezen
levenscyclus bepalen
vragen over zaaien beantwoorden Praktijkruimte

(± 50 min.)teeltmedium kiezen (akg = 6)

planten oppotten BB (akg = 6)
watermonster meten en berekeningen uitvoeren KB (akg = 
6)
producten sorteren (akg = 6)

totale adviesrichttijd onderdeel A 115 min.



Overzicht onderdeel B – versie rood (PM2) 
BB en KB onderdeel B

opdrachten afname en tijd
minitoetsvragen maken (PM 2 en PM4) Facet

(± 15 min.)
een opdracht over houdbaarheid maken Spreadsheetprogramma

(± 10 min.)
Alleen KB

een opdracht over voorraadbeheer maken (± 15 min.)
een gebonden soep bereiden BB (akg = 6)
een broodje en soep bereiden en pH-meten KB (akg = 6)

Kooklokaal
(± 75 min.)

een organoleptische keuring uitvoeren (akg = 6)
totale adviesrichttijd onderdeel B 115 min.



Overzicht onderdeel B – versie blauw (PM2) 

BB en KB onderdeel B
opdrachten afname en tijd

minitoetsvragen maken (PM 2 en PM4) Facet
(± 15 min.)

scones en jam bereiden BB (akg = 6)
scones, jam en boter bereiden KB (akg = 6)

Kooklokaal
(± 80 min.)

een organoleptische keuring uitvoeren (akg = 6)
producten kiezen en hoeveelheden berekenen (± 20 min.)

totale adviesrichttijd onderdeel B 115 min.



Overzicht onderdeel A – versie rood en blauw (PM2) 

GL onderdeel A
opdrachten afname en tijd

Broodje en soep bereiden rood (akg = 6)
scones, en jam bereiden blauw (akg = 6)

Kooklokaal
(± 55 min.)

Een terugkijkopdracht maken (± 5 min.)
een organoleptische keuring uitvoeren (akg = 6) Kooklokaal

(± 10 min.)
Rekenopdrachten maken rood
producten kiezen en hoeveelheden berekenen blauw

(± 10 min.)

totale adviesrichttijd onderdeel A 80 min.



Overzicht onderdeel B – versie rood en blauw (PM2) 

GL onderdeel B
opdrachten afname en tijd

vragen beantwoorden
een transportformulier invullen
een e-mail schrijven
minitoetsvragen maken

Facet
(± 50 min.)

totale adviesrichttijd onderdeel B 50 min.



Overzicht onderdeel C – versie rood en blauw (PM3) 
BB en KB onderdeel C

opdrachten afname en tijd
vragen over een tuin beantwoorden BB
een afrastering/hekwerk kiezen BB
vragen over aanleg en onderhoud van beplanting 
beantwoorden BB
ontwerp maken voor een beplanting KB
beplanting kiezen KB
vragen over verzorging beantwoorden BB en KB

Facet
(± 40 min.)

voeradvies geven (akg = 6) Praktijkruimte
(± 50 min.)verblijf inrichten / gezondheid controleren (akg = 6)

verblijf reinigen (akg = 6)
totale adviesrichttijd onderdeel C 90 min.



Overzicht onderdeel C – versie rood en blauw (PM3) 
GL onderdeel C

opdrachten afname en tijd
Minitoetsvragen maken
ontwerp maken voor een beplanting 
beplanting kiezen 
kostprijsberekening maken
vragen over verzorging beantwoorden

Facet
(± 70 min.)

voeradvies geven (akg = 6) Praktijkruimte
(± 50 min.)verblijf inrichten / gezondheid controleren (akg = 6)

vragen website beantwoorden
verblijf reinigen (akg = 6)

totale adviesrichttijd onderdeel C 120 min.



Overzicht onderdeel D – versie rood en blauw (PM4) 

BB en KB onderdeel D
opdrachten afname en tijd

Moodboard maken (akg = 10) praktijkruimte
(± 55 min.)Cadeauversiering maken BB (akg = 10)

Wandhanger maken KB (akg = 10)
terugkijken (± 20 min.)
kostprijsberekening maken BB
Planning en kostprijsberekening maken KB
workshop promoten BB
wandhanger promoten KB

spreadsheetprogramma
(± 15 min.)

totale adviesrichttijd onderdeel D 90 min.



Handige links



examenprogramma Groen
syllabus Groen
septembermededeling Groen versie blauw en rood

FAQ op site SPV

Handige links Groen

https://www.examenblad.nl/examenstof/groen-vmbo-4/2022/f=/Groen_versie_2022.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2022-groen-vmbo/2022/f=/syllabus_groen_versie_3_2022_def.pdf
https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-groen-5/2022
https://www.platformsvmbo.nl/themas/cspe2022/faq


Succes met de voorbereiding 
en de afname
Aarzel niet om bij vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met het 
Examenloket!



Voor de constructiegroep van profielvak groen zijn we op zoek naar een
constructiegroepslid die mee wil construeren voor de de onderdelen
A en C respectievelijk profielmodule 1 en 3 van de examens van 
profielvak groen.
In deze onderdelen/profielmodules zit een plantaardige- en een dierlijke
component. 
Het gaat in dit geval om een vacature voor de dierlijke component.
Bent u geïnteresseerd in deze vacature, of kent u iemand die misschien
geïnteresseerd zou kunnen zijn, kijk dan op de site van Cito op deze
pagina en meld u aan.
Bij interesse vul aub het aanmeldingsformulier in.

Vacature constructiegroep PM3 (en PM1)

https://www.cito.nl/over-cito/werken-bij-cito/docenten-gezocht/constructeur-constructiegroepen-ce-vo


Vragen?
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