Examen VMBO-GL

2021
versie blauw, onderdeel

A

profielvak-cspe MVI – 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.
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.
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ontwerp blokkenschema

A1a

3

transport

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

de schets van de pop-up met sluitknop is volledig (kleurvlak, tekst, afbeelding)

het gekozen lettertype is goed leesbaar

de gekozen kleuren sluiten aan bij het gekozen moodboard

het stijlblad is volledig ingevuld

alle informatie uit de planning is verwerkt in beide indelingen

iedere indeling van het blokkenschema bevat het logo, de datum (21 juni) en de plaats
van de pop-ups

-1

iedere indeling van het blokkenschema bevat twee assen (tijden/locaties/soort activiteit)

de twee schetsen van het blokkenschema verschillen duidelijk van elkaar

begintijd (van opdracht 1)



opdrachtnr.

onderdeel A

omschrijving beoordelingsaspect

1.1 Beoordelingsschema

8

max. score

naam van de kandidaat

kandidaatnummer

opd.
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alle vragen juist beantwoord (zie 1.2)
per onjuist of ontbrekend antwoord

A2

transport

werktempo
40 minuten of minder én minimaal 5 punten voor beoordelingsaspect A1a
meer dan 40 minuten of minder dan 5 punten voor beoordelingsaspect A1a

totaal gewerkte tijd

eindtijd (van opdracht 1)

A1b



transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

2
0
3

2

max.

4

kandidaatnummer

opd.
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A3

5

transport

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

de sfeer en kleuren van het gekozen moodboard komen terug in het blokkenschema

alle tekst is goed leesbaar

de pop-ups sluiten na het aanklikken van de sluitknop

de pop-ups zijn pas zichtbaar na het aanklikken van de bijbehorende hoofd-act

de pop-ups bestaan uit een kleurvlak, een omschrijving, een afbeelding en een
sluitknop

in het schema staan drie hoofdacts met pop-ups

op het blok staat tekst om aan te geven waar het blok voor staat (bijvoorbeeld: naam
band)

in het schema hebben bij elkaar horende blokken dezelfde kleur

in het schema staan gekleurde blokken om (soort) activiteiten aan te geven

het blokkenschema bestaat uit twee assen met bijbehorende informatie
(bijvoorbeeld tijden of locaties)

de achtergrond bevat een kleur (geen zwart of wit)

bovenaan staat het logo en de datum 21 juni

het paginaformaat is b:1024px bij h:768px

opmaak blokkenschema

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

13

max.

kandidaatnummer

opd.
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A4

13
39

minitoets maken

totaal onderdeel A

transport

omschrijving beoordelingsaspect

max.

6

kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht A2
Hieronder staan voorbeelden van juiste uitwerkingen. Wanneer de kandidaat een antwoord
geeft dat vakinhoudelijk juist is, maar niet lijkt op onderstaande voorbeelden, dan mag u de
kandidaat alsnog punten toekennen.
Bekijk bij vraag 1 naar welke schets verwezen wordt en controleer dan of de uitleg
overeenkomt.
Bij vraag 2 krijgt de kandidaat 1 punt per juist gegeven uitleg.
vraag 1
Welke indeling ga je maken? Leg uit waarom deze indeling het meest gebruiksvriendelijk is.
Denk daarbij vooral aan de gebruiker.
Ik kies blokkenschema 1 / 2, want
 Ik kies … want mensen zijn gewend om de tijden van boven naar beneden en locaties
van links naar rechts te zien in een schema.
 Ik kies … want het lijkt mij handiger om in de assen te kunnen zien welke activiteit op een
bepaald tijdstip start. In het schema zelf zie ik dan de locatie wel in het blok.
vraag 2
Hoe heb je ervoor gezorgd dat jouw ontwerp bij het aangeleverde moodboard past?
Leg in ieder geval iets uit over het kleurgebruik en de typografie.
 In het moodboard zie ik vooral schreefloze letters staan en dat geldt ook voor het logo.
Daarom heb ik een schreefloos lettertype voor de teksten gekozen.
 In het moodboard is vooral [kleurnaam], [kleurnaam] en [kleurnaam] te zien. Daarom heb
ik deze als hoofdkleuren gebruikt.
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einde



