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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.
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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A1

opdrachtnr.

3

transport

het ontwerp voor de gekozen themapagina is juist en volledig

voor iedere themapagina is een andere kleur gekozen

er is een ontwerp gekozen en de keuze is vakinhoudelijk juist onderbouwd

bij beide ontwerpen van de landingspagina’s zijn de bestandsnamen, de hoofdkleur
en de typografie ingevuld

de twee ontwerpen verschillen in ieder geval in kleur, typografie en indeling van
elkaar

in ontwerp 2 van de landingspagina staan in kleur aangegeven: het logo, de tekst en
de iconen van de vier themapagina’s

in ontwerp 1 van de landingspagina staan in kleur aangegeven: het logo, de tekst en
de iconen van de vier themapagina’s

de kandidaat heeft een logo en per themapagina een icoon gekozen

de kandidaat heeft een doelgroep beschreven met twee duidelijke kenmerken

ontwerpen app

onderdeel A

omschrijving beoordelingsaspect

1.1 Beoordelingsschema

max. score

naam van de kandidaat

kandidaatnummer
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opmaak prototype app: algemene eisen

A3a

4

transport

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

elke themapagina heeft een andere achtergrondkleur die een kleurtint is van de
gekozen hoofdkleur

tussen de pijlen staat de naam van de themapagina

de navigatie op themapagina’s werkt met pijlen naar links en rechts onder het logo

het logo linkt op themapagina’s terug naar de landingspagina

op alle pagina’s staat het logo gecentreerd bovenaan

alle koppen staan in een leesbare fantasieletter en alle platte tekst staat in een
leesbare schreefloze letter

de vormgeving van alle pagina’s past bij elkaar

de app bestaat uit vijf pagina’s: een landingspagina en de themapagina’s Info,
Artiesten, Eten en Locatie

de kandidaat heeft gekozen voor het type mobiel en het paginaformaat van alle
pagina’s is b:750 px x h:1334 px

ontwerpkeuzes toelichten (zie 1.2)
per vakinhoudelijk juist beantwoorde vraag

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

A2

opd.

de ontwerpen van de landingspagina en de gekozen themapagina zijn duidelijk
verschillend van indeling, waardoor de landingspagina een blikvanger is

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

1

-1
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max.

kandidaatnummer

opd.
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A4

A3b

5
41

totaal onderdeel A

10
13

-1

minitoets

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

op de kaart van het festivalterrein is voor verschillende podia een icoon geplaatst en
daartussen een lijn voor een wandelroute

op de pagina Locatie staat een afbeelding van een kaart en de juiste tekst

bij een klik op het afbeeldingskader wissel je van afbeelding

op de pagina Eten staat tekst over twee foodtrucks met bij iedere foodtruck een
combinatie van twee bijpassende afbeeldingen

bij elke artiest staat een werkend geluidsfragment

op de pagina Artiesten staat per artiest een juiste tekst en een juiste afbeelding

op de pagina Info staat de aangeleverde tekst en een werkende e-maillink naar
info@festivalophetplein.nl

op de pagina Info staat een werkende video met controls

op de landingspagina staat de tekst ‘Festival ready!’ en de vier iconen die ieder naar
de juiste themapagina linken

als de landingspagina opent, verschijnt het logo in beeld met een beweging

opmaak prototype app: specifieke eisen

transport

omschrijving beoordelingsaspect

max.

kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht A2
voorbeelden van juiste antwoorden
vraag 1: doelgroep app
De kandidaat geeft twee kenmerken van de app die passen bij de doelgroep die de
kandidaat eerder in zijn ontwerp beschreven heeft.
Dus bijvoorbeeld:
 Het festival is bedoeld voor allerlei festivalbezoekers, dat kun je zien aan:
• de verschillende afbeeldingen van activiteiten
• een breed kleurenpalet
 Het festival is bedoeld voor jongeren, dat kun je zien aan:
• de gebruikte sfeerbeelden
• het kleurenpalet
vraag 2: karakteristieken smartphone-ontwerp
De
De
De
De

media-bestanden zijn van een klein formaat, zodat ze snel laden.
knoppen zijn zo groot dat ze goed gebruikt kunnen worden op een touchscreen.
informatie in tekst is kort.
tekst staat in één kolom zodat je de tekst makkelijk kunt lezen.

vraag 3: aansluiting smartphone bij festivalapp
Op een festival heeft iedereen een smartphone bij de hand.
Alle informatie heeft iedereen makkelijk bij de hand.
De festivalgangers hoeven geen informatie of tickets vooraf te printen of op te slaan.
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