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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.
De totaalscore van de minitoets noteert u achter het bijbehorende opdrachtnummer in het
beoordelingsschema voor iedere kandidaat.

GP-1500-b-21-1-C-c

2

GP-1500-b-21-1-C-c

C2a

C1

opdrachtnr.

3

transport

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

het font is in het spreadsheetprogramma beschikbaar als lettertype

het barcodefont is juist geïnstalleerd

de barcodescanner met driver is juist geïnstalleerd op de pc

barcodescanner aansluiten en font installeren

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

de QRC is ingeleverd als pdf

de QRC beslaat twee A4

de juiste afbeelding is bij de juiste tekst/stap geplaatst

de teksten en afbeeldingen staan in de juiste volgorde

alle afbeeldingen zijn opgenomen in de QRC

alle aangeleverde teksten zijn opgenomen in de QRC

QRC maken

onderdeel C

omschrijving beoordelingsaspect

1.1 Beoordelingsschema

-1

-1

2

6

max. score

naam van de kandidaat

kandidaatnummer

opd.
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C3

C2b

4
24

totaal onderdeel C

3
13

-1

minitoets maken

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

in kolom D staat de prijs met euroteken en twee decimalen en de ALS -functie is
gebruikt

in kolom C staat de plaats, de ALS-functie is gebruikt

in kolom B staat de barcode, de juiste functie is gebruikt

in kolom A staat de barcodescanner invoer

de kolommen hebben de juiste kopjes en de gegevens zijn gecentreerd

het werkblad is correct overgenomen

werkblad maken en functies instellen

transport

omschrijving beoordelingsaspect

max.

kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Voor dit onderdeel zijn geen extra toelichtingen.
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