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B

profielvak-cspe M&T – 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 B

B1

controle koelsysteem
koelsysteem uit eigen beweging onder druk gezet
juiste plaats genoteerd waar lekkage is
(thermostaathuis)
juist reparatie-voorstel: vervang de (pakking van
de) thermostaat
3 aspecten juist
2 aspecten juist
1 of minder aspecten juist

B2a

2
1
0

2

3
2
1
0

3

thermostaat vervangen
thermostaathuis juist verwijderd
thermostaat juist verwijderd
pakkingvlakken gereinigd
juiste thermostaat in één keer uit het magazijn
gehaald
juiste koelvloeistof in één keer uit het magazijn
gehaald
thermostaat/pakking juist gemonteerd
boutjes/moertjes thermostaathuis op/met juiste
moment vastgezet
7 aspecten juist
6 aspecten juist
5 aspecten juist
4 of minder aspecten juist
transport
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naam van de kandidaat

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

B2b

controle reparatie
koelsysteem met juiste koelvloeistof gevuld
koelsysteem juist ontlucht (knijpen in aan- en
afvoerslang, bijgevuld tot maximum
koelvloeistofniveau en stappen herhaald tot het
koelvloeistofniveau op het maximum blijft)
nacontrole koelsysteem op lekkage met behulp
van drukpomp
koelvloeistofniveau gecontroleerd
4 aspecten juist
3 aspecten juist
2 of minder aspecten juist

B3

2
1
0

2

voertuig afleveren
(vet)vlekken verwijderd
spatschermhoes gebruikt
lekbak gebruikt en opgevangen koelvloeistof
afgevoerd
gereedschap opgeruimd
sleutel ingeleverd bij de examinator
alle aspecten juist

B4

1

controle met endoscoop
beide cilinders juist gecontroleerd
cilinder met storing juiste conclusie
cilinder zonder storing juiste conclusie
alle aspecten juist

B5

1

terugkijkopdracht (zie 1.2)
nieuwe thermostaat vergeleken met de oude?
juist antwoord en uitleg
koelsysteem na reparatie ontlucht?
juist antwoord en uitleg
koelsysteem na reparatie gecontroleerd op
lekkage?
juist antwoord en uitleg
alle aspecten juist
per juist aspect

3
1

totaal onderdeel B
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kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht B5
voorbeeld van een uitwerking
terugkijken op opdracht 2
vragen

ja/nee/gedeeltelijk

Leg uit waarom dit moet.

Heb je de nieuwe
thermostaat vergeleken
met de oude?

XXXXXX

als hij anders is, heb je kans dat het
koelsysteem niet (goed) werkt

Heb je het koelsysteem na
reparatie ontlucht?

XXXXXX

omdat het koelsysteem voor 100%
gevuld moet zijn om optimaal te
kunnen werken

Heb je het koelsysteem na
reparatie gecontroleerd op
lekkage?

XXXXXX

om er zeker van te zijn dat de lekkage
opgelost is
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einde



