Examen VMBO-GL

2021
versie rood, onderdeel

C

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

GP-1400-r-21-1-C-c

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.
In het beoordelingsschema zijn bij een opdracht klokjes ( of ) weergegeven. Bij die
opdracht wordt het werktempo beoordeeld.
De totaalscore van de minitoets noteert u achter het bijbehorende opdrachtnummer in het
beoordelingsschema voor iedere kandidaat.

GP-1400-r-21-1-C-c

2

1.1 Beoordelingsschema
kandidaatnummer
max. score

opdrachtnr.

omschrijving beoordelingsaspect
onderdeel C

C1

minitoets maken

C2a

aansluiten en monteren stekkerdoos

15

de bedrading juist gemonteerd
de stekkerdoos juist gemonteerd
de rubberafdichting juist gemonteerd
de stekkerdoos in juiste positie gemonteerd
4 aspecten juist
3 aspecten juist
2 of minder aspecten juist
C2b

2
1
0

2

2
1
0

2

controle juiste werking stekkerdoos
1/L richtingaanwijzer links (geel)
2/54G mistlampen (blauw)
4/R richtingaanwijzer rechts (groen)
5/58R achterlicht en nummerplaat (bruin)
6/54 remlichten (rood)
7/58L achterlicht links (zwart)
8 achteruitrijverlichting (grijs)
9 permanente stroomdraad binnenverlichting
(bruin/blauw)
10 permanente stroomdraad koelkast (bruin/rood)
9 juiste controles
8 of 7 juiste controles
6 of minder juiste controles

C3

voertuig afleveren
het gereedschap opgeruimd
de werkplek opgeruimd
vetvlekken in en om het voertuig verwijderd
alle aspecten juist

1

transport
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naam van de kandidaat

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

C4

schema, bedrading mistlampen tekenen
(zie1.2)
stuurcircuit relais juist getekend, relais aansluiting
85 op 56 of 56b
hoofdcircuit relais met zekering juist getekend
beide aspecten juist
per juist aspect

C5

2
1

voltmeters/ampèremeter in schema tekenen
(zie1.2)
aansluiting V1 op de juiste plaats
aansluiting V2 op de juiste plaats
aansluiting V3 op de juiste plaats
aansluiting V4 op de juiste plaats
aansluiting ampèremeter op de juiste plaats
5 aspecten juist
4 aspecten juist
3 of minder aspecten juist

2
1
0

2

opmerking
plaats V3 en V4 mag omgewisseld zijn
C6

aansluiten mistlampen volgens schema
relais stuurcircuit goed aangesloten
relais hoofdcircuit goed aangesloten
beide aspecten juist
per juist aspect


C7a

2
1

begintijd van opdracht 7
uitvoering V4-meting aan één mistlamp
V1 juist gemeten
V2 juist gemeten
V3 juist gemeten
V4 juist gemeten
juiste conclusies bij alle metingen
5 aspecten juist
4 aspecten juist
3 of minder aspecten juist



2
1
0

eindtijd van opdracht 7
transport
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kandidaatnummer

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

C7b

werktempo V4-meting
klaar binnen 3 minuten
tussen 3 en 4 minuten nodig
meer dan 4 minuten nodig

2
1
0

2

opmerking
de punten voor het werktempo alleen toekennen
als bij C7a 2 punten zijn behaald
C8

meten hoofdstroom mistlampen:
stroomsterkte juist gemeten en juiste waarde
genoteerd

1

totaal onderdeel C
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5

kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht C4
bedrading mistlampen tekenen in verlichtingsschema: voorbeeld van een juiste uitwerking
Verlichtingsschema
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Opdracht C5
aansluiting voltmeters en ampèremeter in verlichtingsschema tekenen (uitwerkbijlage):
voorbeeld van een juiste uitwerking
Volledig verlichtingsschema met meters
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einde



