Examen VMBO-GL

2021
versie rood, onderdeel

C

profielvak-cspe BWI – GL
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)

C1a

ontwerpeisen opgevolgd
(in het ontwerpprogramma digitaal nakijken)
het ontwerp is maximaal 400 x 300 mm of
300 x 400 mm
het voorbeeld uit het opdrachtenboekje is niet
gebruikt
het ontwerp bevat minimaal één afbeelding uit de
bijlage / een van de aangeleverde bestanden
het ontwerp bevat tekst
er is overlap tussen tekst en afbeelding
er zijn paskruizen toegepast
alle aspecten juist
per onjuist aspect

C1b

4
-1

beschrijving van de uitvoering
(op de papieren afdruk nakijken)
elke stap is een afzonderlijk aan te brengen
onderdeel
bij elke stap staat duidelijk welke techniek wordt
toegepast
er wordt gebruik gemaakt van twee verschillende
decoratieve technieken: stickerfolie en een van de
volgende technieken: tamponeren, sponzen of
penselen
bij elk onderdeel is de kleur vermeld
alle aspecten juist
per onjuist aspect

C1c

2
-1

de werkvolgorde
is correct en uitvoerbaar
er zijn twee stappen verwisseld
er zijn meer dan twee stappen verkeerd gepland

2
2
1
0

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
de gekozen technieken zijn toegepast
de kleuren zijn toegepast
de paskruizen zijn correct toegepast
decoratie is horizontaal en verticaal gecentreerd
op het plaatmateriaal
alle aspecten juist
per onjuist aspect

2
-1

C2b stickerfolie plakken volgens het ontwerp
juiste gereedschappen op de juiste manier
toegepast
stickerfolie strak aangebracht: geen luchtbellen en
geen vouwen
de juiste delen zijn gepeld
op de juiste positie t.o.v. de overige onderdelen
aangebracht
alle aspecten juist
per onjuist aspect

3
-1

transport
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kandidaatnummer

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

C2c

beoordeling van een van de technieken
sponzen, tamponeren of penselen
opmerking
Hierna staan per techniek de
beoordelingsaspecten vermeld. U vult de
beoordeling in die hoort bij de techniek die de
kandidaat heeft toegepast.
beoordelingsaspecten voor sponzen
juiste gereedschappen op de juiste manier
toegepast
sjabloon correct toegepast, de verf is binnen het
sjabloon aangebracht en er is geen verf onder het
sjabloon gelopen
voldoende verf op de spons gebruikt: niet teveel
en niet te weinig
beoordelingsaspecten voor tamponeren
juiste gereedschappen op de juiste manier
toegepast
sjabloon correct toegepast, de verf is binnen het
sjabloon aangebracht en er is geen verf onder het
sjabloon gelopen
voldoende verf op de tamponeerkwast gebruikt
niet teveel en niet te weinig
beoordelingsaspecten voor penselen
juiste gereedschappen op de juiste manier
toegepast
verf netjes aangebracht
de verf is goed gevloeid
alle aspecten juist
per onjuist aspect

3
-1

C2d kwaliteit werk
de decoratie is volgens het (gecorrigeerd) ontwerp
uitgevoerd
netjes gewerkt: alle sjablonen verwijderd, geen
verfspatten of potloodlijnen zichtbaar en dergelijke
alle materialen volgens voorschriften en regels van
school opgeruimd 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 foto’s en fragmenten (zie 1.2)
vraag 1: correct beantwoord
vraag 2: correct beantwoord
vraag 3: twee terechte fouten beschreven
vraag 4: twee correcte punten beschreven
vraag 5: een passend advies beschreven
alle aspecten juist
per onjuist aspect

5
-1

totaal onderdeel C
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6

kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht C1
voorbeelduitwerkingen
voorbeeld 1 - een ontwerp met enkele fouten
stap 1: tekst ‘Klussenier’: sjabloon,
tamponeer de letters in geel

stap 3: afbeelding: folie plakken, kleur
groen

stap 2: tekst ‘Jansen en Koenen’:
penselen, kleur donkerblauw

beoordeling van voorbeeld 1:
 Er overlapt geen tekst over de afbeelding, daarom 1 punt aftrek bij aspect C1a.
 Er zijn drie verschillende technieken gebruikt, daarom 1 punt aftrek bij aspect C1b.
 Bij dit voorbeeld maakt de volgorde niet uit, dus bij aspect C1c rekent u de werkvolgorde
goed.
Zorg dat het ontwerp en de werkvolgorde worden aangepast voordat de kandidaat verder
gaat met opdracht 2.
voorbeeld 2 - een ontwerp dat voldoet aan de eisen
stap 3: tekst ‘GIJS z’n’: tamponeren
met sjabloon, kleur blauw
stap 1: gitaar: folie
plakken, kleur zwart

stap 2: tekst ‘gitaarpaleis’: folie plakken,
kleur blauw (dezelfde als de andere
tekst)
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Opdracht C4
vraag

antwoord / beoordeling

1

Voorbeelden van een correct antwoord zijn:
 een spatel gebruiken om de folie aan te drukken
 de folie beter aandrukken

2

B

3

De kandidaat beschrijft twee fouten die de man in de video maakt:
 Hij drukt de folie niet goed / niet vanuit het midden aan.
 Hij positioneert de tekst niet.
Als de kandidaat een andere fout noemt die u ook correct vindt, dan rekent u dit
goed.
Als de kandidaat twee juiste antwoorden geeft die op hetzelfde neerkomen, dan
telt dit als één juist antwoord. De kandidaat krijgt dan voor deze vraag geen punt.

4

De kandidaat beschrijft twee punten die belangrijk zijn voor een goede
bevestiging van de materialen. Voorbeelden van correcte antwoorden zijn:
 Hij moet de lijm goed uitspreiden / over het hele oppervlak verdelen
 Hij moet zowel het HPL als het paneel met lijm insmeren.
 Hij moet het HPL goed aandrukken.
Als de kandidaat twee juiste antwoorden geeft die op hetzelfde neerkomen, dan
telt dit als één juist antwoord. De kandidaat krijgt dan voor deze vraag geen punt.

5

Voorbeelden van een passend advies:
 draag gehoorbescherming (bij het frezen)
 zorg dat de stofafzuiging / stofzuiger is aangesloten
 zorg dat de kabel van de frees niet in de weg ligt / over de schouder hangt
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einde



