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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.
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 A

A1

minitoets maken

A2

controle koelsysteem

15

de uitleesapparatuur juist gebruikt
uitlezen ECU: conclusie afkeur genoteerd en bij de
toelichting de foutcode en betekenis
controle koelvloeistof-niveau: juiste conclusie
bij controle radiateur en koelslangen een
afperspomp gebruikt
controle radiateur en koelslangen op lekkage:
juiste conclusie
bij controle vriespunt koelvloeistof: een
refractometer (of vergelijkbare koelvloeistoftester)
juist gebruikt
 controle vriespunt koelvloeistof: conclusie
afkeur genoteerd
 bij de toelichting: vorstbeveiliging is
onvoldoende
7 aspecten volledig juist
6 aspecten juist
5 aspecten juist
4 of 3 aspecten juist
2 of minder aspecten juist

6
5
3
1
0

opmerking
een score van 4 en 2 mag niet gegeven worden
transport
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6

naam van de kandidaat

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

A3

controle/metingen temperatuursensor
de temperatuursensor juist verwijderd en weer
gemonteerd
de koelvloeistof opgevangen: een opvangbak
gebruikt
de multimeter juist ingesteld en de waardes juist
afgelezen
juiste conclusie metingen: de weerstand zal kleiner
worden
juist genoteerd: dit is een NTC-weerstand
het koelsysteem gecontroleerd en zo nodig
bijgevuld
6 aspecten juist
5 aspecten juist
4 aspecten juist
3 aspecten juist
2 of minder aspecten juist

5
4
3
2
0

5

opmerking
de score 1 mag niet gegeven worden
A4

voertuig afleveren
spatschermhoezen gebruikt en weer verwijderd
gereedschappen opgeruimd: EOBD-tester en
multimeter (en de meter uitgeschakeld)
de gelekte koelvloeistof opgeruimd
alle aspecten volledig juist

A5

1

inspectie cilinderkop
de endoscoop juist gebruikt
de juiste bevinding(en) genoteerd: lekkage bij een
uitlaatklep
beide aspecten juist
per juist aspect

2
1

transport
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kandidaatnummer

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect

kandidaatnummer

transport
A6

beantwoorden vragen filmfragment
vraag 1
foutcodes kunnen een aanwijzing zijn van een
defect
vraag 2
anders stroomt er brandstof in de katalysator
vraag 3
bijvoorbeeld uitlaatklep of zuiger of cilinder
alle antwoorden juist
per juist aspect

3
1

totaal onderdeel A

32

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Bij dit onderdeel is geen toelichting van toepassing.
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