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erratum 2019 
 

profielvak E&O – CSPE GL versie blauw  
 
 

centraal examen vmbo 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen voor het profielvak economie en ondernemen cspe GL versie blauw 
moet de volgende mededeling bij de examinatoren bekend zijn. 
 
Onderdeel A, opdracht 5  
Indien de kandidaat onderdeel A nog moet maken. 
Bij het tweede streepje bij ‘Uitvoering’ moet worden toegevoegd: 
− Let op: Je verwijdert een werknemer uit de lijst door de hele rij waar de gegevens van 

de werknemer staan, te verwijderen.  
− Selecteer de betreffende rij en klik op de rechter muisknop.  
− Klik vervolgens op Verwijderen. 

 
Indien de kandidaat opdracht 5 al gemaakt heeft.  
Aan de hand van het printblad kunt u beoordelen of de door de kandidaat ingevulde gegevens 
correct zijn afgedrukt. Op een juist printblad staat of geen regel met doorgestreepte gegevens of 
slechts één regel onderaan met doorgestreepte gegevens. In het geval dat er een juist printblad 
is dient u dit printblad conform het originele correctievoorschrift te beoordelen. 
 
In de situatie dat het printblad niet de juiste gegevens bevat zijn er twee mogelijkheden:  
1) De kandidaat heeft het bestand wel opgeslagen met de laatste wijzigingen. In dat geval 

beoordeelt u de opdracht in Excel. 
2) In de situatie dat de kandidaat het bestand niet heeft opgeslagen, past u de volgende 

beoordeling toe aan de hand van de ‘foutieve print’: 
 
A5a wijzigingen personeelsbestand (zie 4.2):  

 postcode Harry is correct aangepast   

 e-mailadres Marie is correct aangepast  

 datum indiensttreding Els is correct aangepast  

 de werknemer die niet meer in dienst is (Mauro), is verwijderd  

 altijd 2 punten toekennen 2 

A5b het bestand is op volgorde gezet van datum (van oud naar nieuw) dat de 
werknemers in dienst zijn gekomen (zie 4.2) 
geen punt toekennen 

1 

A5c de vier werknemers die een kaart krijgen zijn genoemd met de juiste reden (zie 4.2) 
per fout    -1 

2 
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A5d werktempo 
12 minuten of minder én minimaal 3 punten voor beoordelingsaspecten  
A5a, A5b, A5c  2 
meer dan 12 minuten en/of minder dan 3 punten voor beoordelingsaspecten  
A5a, A5b, A5c  0 

2 

 
Uitleg: 
De ingevulde gegevens worden niet correct overgenomen op het te printen tabblad als de 
kandidaat: 
− De cellen van de werknemer met BSN 3419748742 alleen heeft leeggemaakt en niet de hele 

rij van deze werknemer heeft verwijderd 
− én de sorteeropdracht niet (goed) heeft uitgevoerd. 
 
Met vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen uw examinatoren terecht bij het examenloket 
(examenloket@duo.nl). 
 
Ik verzoek u dit erratumblad aan de examinator(en) voor het profielvak economie en 
ondernemen te overhandigen. 
 
 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 

 

drs. P.J.J. Hendrikse, 

voorzitter 
  


