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profielvak-cspe PIE – 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.
De totaalscore van de minitoets noteert u achter het bijbehorende opdrachtnummer in het
beoordelingsschema voor iedere kandidaat.
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1.1 Beoordelingsschema
kandidaatnummer
max. score

opdrachtnr.

omschrijving beoordelingsaspect
onderdeel B

B1a

gereedschappen en machines zorgvuldig en
correct gebruikt, veilig gewerkt en persoonlijke
beschermingsmiddelen juist gebruikt en geen
extra materiaal verbruikt

B1b

stuknummer 1

1

maat 70 ±0,5 mm
h.o.h.-maat 30 ±0,5 mm
maat 15 ±0,5 mm (2x)
diepte verzinken voldoende (2x)
afronding R4 (4x)
alle aspecten juist
per onjuist aspect
B1c

2
-1

stuknummer 2
positie gaten M5: hoek 20° ±1° (3x)
schroefdraad M5: binnendiameter juist, goed
gangbaar en recht getapt (5x)
maat 65 ±0,5 mm
alle aspecten juist
per onjuist aspect

B1d

2
-1

stuknummer 3
maat 70 ±0,5 mm
maat 175 ±0,5 mm
beide aspecten juist
per onjuist aspect

B1e

2
-1

stuknummer 4
maat 16 ±0,5 mm
diameter Ø8 mm, binnen de tolerantie van:
-0,1
-0,3

beide aspecten juist
B2

1

tabel juist ingevuld
per fout

2
-1

transport
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naam van de kandidaat

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect

kandidaatnummer

transport
B3

werkstuk samenstellen
pingpongbalwerper gemonteerd volgens tekening
werkstuk braamvrij en nette afwerking
gat van stuknummer 1 goed overgenomen op
stuknummer 2 (gat niet aangepast)
stuknummer 3 beweegt soepel (kan draaien)
stuknummer 4 zit vast
alle aspecten juist
per onjuist aspect

B4

2
-1

terugkijken
De kandidaat toont inzicht in wat goed ging en wat
niet goed ging.
De kandidaat legt bij een fout een relatie tussen
fout en oorzaak.
De kandidaat geeft bij een fout aan hoe hij zichzelf
kan verbeteren.
alle aspecten juist
per onjuist aspect

B5

3
-1

minitoets maken

14

totaal onderdeel B

29

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht B2
Vergelijk de maten die de kandidaat in heeft gevuld met uw eigen controle.
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einde



