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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 D

D1

veiligheidsgordels voorin controleren en juiste
bevinding noteren
controle veiligheidsgordels juist uitgevoerd:
volledig afgerold, volledig oprollen gecontroleerd,
blokkering gecontroleerd, werking sluiting en
goede bevestiging gordels gecontroleerd
beschadigde veiligheidsgordel gevonden en
genoteerd
defecte sluiting gevonden en genoteerd
3 aspecten juist
2 aspecten juist
1 of minder aspecten juist

D2

2
1
0

2

ruitenwisser achter controleren en gebreken
noteren
controle ruitenwisser juist uitgevoerd: contact
ingeschakeld, achterruitenwisser ingeschakeld
juiste conclusie (afkeur) en niet-werkende
ruitenwissermotor achter gevonden en genoteerd
alle aspecten juist
per juist aspect

D3

2
1

artikelnummer opzoeken en noteren
juiste merk en juist artikelnummer van de
ruitenwissermotor achter opgezocht en genoteerd
transport

GP-1400-b-21-1-D-c

3

1

naam van de kandidaat

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

D4

ruitenwissermotor achter vervangen
de ruitenwissermotor is juist verwijderd:
de bedrading/stekker achter is juist losgemaakt, de
bevestiging met het juiste gereedschap losgedraaid en
de ruitenwissermotor juist eruit gehaald
de vervangende ruitenwissermotor achter is juist
gemonteerd inclusief bedrading, en de bevestigingen
zijn met het juiste gereedschap vastgezet
juiste werking ruitenwissermotor gecontroleerd
alle aspecten juist
per juist aspect

D5

3
1

afleveren voertuig
(vet)vlekken in en om de auto verwijderd
werkplek en gereedschappen schoon en opgeruimd
alle aspecten juist

D6

1

schema intekenen (zie 1.2)
4 voltmeters juist ingetekend
3 voltmeters juist ingetekend
2 of minder voltmeters juist ingetekend

2
1
0

2

3
2
1
0

3

opmerking
ook goed rekenen als V3 en V4 zijn omgedraaid
D7

V4-meting kachelventilatormotor
de voltmeter(s) juist aangesloten en ingesteld
V1: juiste meetwaarde en juiste eenheid genoteerd
V2: juiste meetwaarde en juiste eenheid genoteerd
V3: juiste meetwaarde en juiste eenheid genoteerd
V4: juiste meetwaarde en juiste eenheid genoteerd
juiste conclusie genoteerd (te weinig spanning op de
motor / te groot spanningsverlies over plus/min)
6 aspecten juist
5 aspecten juist
4 aspecten juist
3 of minder aspecten juist
totaal onderdeel D
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kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht D6
voorbeeld van een juiste uitwerking
aansluitschema kachelventilatormotor in het practicum
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einde



