Examen VMBO-GL

2021
versie blauw, onderdeel

C

profielvak-cspe MVI – GL
instructie examinator

De instructie voor de examinator van een profielvak-cspe bestaat uit:
 per onderdeel dit document met vakspecifieke informatie;
 het document met algemene richtlijnen en aanwijzingen. Dit document vindt u op
de examenpagina van dit profielvak-cspe op Examenblad.nl.
Inhoud van dit onderdeel:
1 Overzicht opdrachten
2 ICT-gebruik
3 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen
4 Aanwijzingen
5 Bronvermeldingen
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1 Overzicht opdrachten
onderdeel C
opdracht

*

richttijd: 100 minuten
omschrijving

nodig

1

QRC maken

ICT-gebruik:
tekstverwerkingsprogramma

2

barcodescanner installeren en
gegevens koppelen

ICT-gebruik:
spreadsheetprogramma

3

een minitoets maken

ICT-gebruik: Facet

akg*

4

akg = aantal kandidaten gelijktijdig. Toetstechnisch advies over het aantal kandidaten dat
bij deze praktijkopdracht gelijktijdig beoordeeld kan worden.

2 ICT-gebruik
Bij dit onderdeel horen de volgende bestanden:
instructie voor de kandidaat
vb_instructiefilm_MVI_C_gl.mp4
vb_instructie_MVI_C_gl.pdf
bestanden voor de kandidaat

opdracht

map onderdeel C

1, 2

bestanden voor de examinator

opdracht

vb_digitaal_correctievoorschrift_MVI_gl.xlsm

1-3

3 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen









een pc met een beeldscherm
een toetsenbord en muis
een 1D-barcodescanner met USB-aansluiting
benodigde software:
• driver barcodescanner (indien nodig)
• Font: Free3of9.ttf voor Win & IDAutomationHC39M Code 39 Barcode.ttf voor Mac
een spreadsheetprogramma
een tekstverwerkingsprogramma
een USB-stick
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4 Aanwijzingen
Voorbereiding
Alle opdrachten vereisen een gedegen voorbereiding van de examinator. Het wordt
aanbevolen om voorafgaand aan de afname dit examen zelf te maken. U bent dan goed op
de hoogte van de inhoud van het examen.
Het is belangrijk dat u voor het examen de barcodescanner test.
Productie-eisen
De productie-eisen zijn niet een-op-een gelijk aan de beoordelingsaspecten in het
correctievoorschrift. De eisen die voor een professional vanzelfsprekend worden geacht,
staan alleen in het correctievoorschrift.
Digitale bestanden
De kandidaten krijgen alle benodigde programma’s uitgereikt op een USB-stick of ergens
opgeslagen op het netwerk.
Controleer of de aangeleverde bestanden werken en geschikt zijn voor de programma’s die u
gebruikt.
Aan het begin van het examen vertelt u de kandidaten waar ze de digitale bestanden kunnen
vinden en waar ze hun eigen bestanden moeten opslaan.
Controleer of de kandidaat alle digitale bestanden heeft ingeleverd, voordat hij uit de
examenruimte vertrekt.
Volgorde opdrachten
Er is geen vaste volgorde waarin de opdrachten moeten worden uitgevoerd.
Start van het onderdeel
Laat de kandidaten het gehele onderdeel doorlezen. Deze tijd valt buiten de examentijd.
Hierbij mogen de kandidaten vragen stellen. U bepaalt of een vraag wel of niet beantwoord
kan worden zonder dat dit van invloed is op de beoordeling.
Tijdens dit onderdeel
Als de kandidaat tijdens het uitvoeren van één van de praktische opdrachten vastloopt, mag
u de kandidaat weer op weg helpen. U rekent dan echter de desbetreffende stap in de
opdracht onjuist.
Opdracht 2
Het font wordt meegeleverd met de digitale bestanden.
De examinator verwijdert het font nadat de opdracht is uitgevoerd.
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5 Bronvermeldingen
Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling heeft ernaar gestreefd de auteursrechten op hier gebruikt
materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Wie desondanks meent zekere rechten te kunnen doen
gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Cito.
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einde



