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correctievoorschrift

Het correctievoorschrift van een profielvak-cspe bestaat uit:
 per onderdeel dit document met het beoordelingsmodel;
 het document met algemene richtlijnen en aanwijzingen. Dit document vindt u op
de examenpagina van dit profielvak-cspe op Examenblad.nl.
Inhoud beoordelingsmodel van dit onderdeel:
1 Beoordelingsmodel
1.1 Beoordelingsschema
1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
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1 Beoordelingsmodel
Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 1.1) en
de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 1.2).







In de toelichting bij het beoordelingsschema staan zo nodig de richtlijnen voor de
beoordeling van de opdrachten.
Bij een beoordelingsaspect waarbij de kandidaat aan meerdere criteria moet voldoen om
scorepunten te kunnen krijgen, alleen de te behalen punten toekennen indien de
kandidaat aan ALLE criteria heeft voldaan.
De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld
moeten worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname
beoordeeld worden.
In het beoordelingsschema zijn vakjes
opgenomen, waarin aangegeven kan worden of
de kandidaat wel (vinkje ) of niet (streepje -) aan het criterium / de criteria heeft
voldaan.
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1.1 Beoordelingsschema
kandidaatnummer
max. score

opdrachtnr.

omschrijving beoordelingsaspect
onderdeel C
ontwerp decoratie (zie 1.2)

C1

ontwerpeisen opgevolgd (in het
ontwerpprogramma digitaal nakijken):
het ontwerp past binnen de maximale afmetingen
van 600 x 400 mm (h x b)
de driehoek uit de map is in het ontwerp verwerkt
de driehoek is gecentreerd geplaatst, de afstand
van de linker- en rechterzijde van het bord tot de
driehoek is 15-20 mm
er is een RAL-kleur gekozen (geel, rood of blauw)
voor de driehoek
de driehoek is ingekleurd in drie verschillende
kleurverzadigingen
er is een tekst boven de driehoek ontworpen en
geplaatst
de tekst ‘expositie 2021’ is onder de driehoek
geplaatst
er zijn twee kleuren gekozen voor de tekst
‘expositie 2021’
de teksten zijn gecentreerd geplaatst, de afstand
van de linker- en rechterzijde van het bord tot de
tekst is 15-20 mm
er zijn paskruizen toegepast
alle aspecten juist
per onjuist aspect

8
-1

transport
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naam van de kandidaat

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport
uitvoering decoratie

C2a

werkwijze volgens het ontwerp, inclusief
eventuele correcties
de volgorde is correct aangehouden
kleurgebruik is volgens het ontwerp
de driehoek is uitgevoerd volgens het ontwerp
de teksten zijn uitgevoerd volgens het ontwerp
alle aspecten juist
per onjuist aspect

2
-1

C2b teksten aanbrengen
juiste gereedschappen op de juiste manier
toegepast
paskruizen correct toegepast
geen beschadigingen aan folie en ondergrond
snijfolie strak aangebracht: geen luchtbellen en
geen vouwen
de juiste delen zijn gepeld
alle aspecten juist
per onjuist aspect
C2c

3
-1

penselen
juiste gereedschappen op de juiste manier
toegepast
de verf dekkend aangebracht, geen witte vlekken
de vlakken strak gepenseeld (afwijking < 1 mm)
de vlakken gepenseeld zonder dat de kleuren in
elkaar overlopen
de verf is niet onder de sjabloonfolie gelopen
alle aspecten juist
per onjuist aspect

3
-1

C2d eindresultaat en kwaliteit werk
netjes gewerkt: alle sjablonen verwijderd, geen
verfspatten of potloodlijnen en dergelijke zichtbaar
alle materialen volgens voorschriften en regels van
school opgeruimd, gereinigd en/of afgevoerd
alle aspecten juist

1

transport
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kandidaatnummer

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

C3

terugkijken
bij beoordelingspunt 1 een terecht oordeel
gegeven
bij beoordelingspunt 1 een passende toelichting
gegeven
bij beoordelingspunt 2 een terecht oordeel
gegeven
bij beoordelingspunt 2 een passende toelichting
gegeven
alle aspecten juist
per onjuist aspect

C4

3
-1

vragen bij de korte film (zie 1.2)
bij vraag 1 een terecht punt beschreven wat de
man anders had moeten doen
bij vraag 2 een correct voorbeeld genoemd van
wat de man goed doet
bij vraag 2 een correct voorbeeld genoemd van
wat de man niet goed doet
bij vraag 3 een correct voorbeeld genoemd van
wat de man goed doet
bij vraag 3 een correct voorbeeld genoemd van
wat de man niet goed doet
alle aspecten juist
per onjuist aspect

5
-1

totaal onderdeel C

GP-1200-b-21-1-C-c

25

5

kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht C1

voorbeeld van een correct ontwerp:
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Opdracht C4
vraag 1
De man mengt de plamuur.
Wat had de man anders moeten doen? Geef één advies.
voorbeeld van een correct antwoord:
Hij had de mengverhouding 1 : 1 moeten maken.
vraag 2
De man plamuurt een aantal schroefgaten van het werkstuk.
Wat doet hij goed tijdens of na het plamuren? Geef één voorbeeld.
voorbeelden van een correct antwoord:
 Hij brengt voldoende plamuur aan in de schroefgaten.
 Hij brengt de plamuur glad / vlak aan met zijn plamuurmes.
 Hij draagt handschoenen.
Wat doet hij niet goed tijdens of na het plamuren? Geef één voorbeeld.
voorbeelden van een correct antwoord:
 Hij maakt zijn plamuurmes niet schoon.
 Hij heeft het werkstuk niet gegrond / niet in de grondverf gezet.
vraag 3
De man schuurt een deel van het werkstuk.
Wat doet hij goed? Geef één voorbeeld.
voorbeelden van een correct antwoord:
 Hij controleert of de schuurmachine aangesloten is.
 Hij schuurt op de goede manier.
 Hij heeft zijn gehoorbescherming op.
 Hij draagt een stofmasker.
Wat doet hij niet goed? Geef één voorbeeld.
voorbeeld van een correct antwoord:
Hij vergeet de stofafzuiging aan te koppelen. / Hij schuurt zonder stofafzuiging.
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einde



