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versie blauw, onderdeel
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profielvak-cspe Z&W – 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.
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opdrachtnr.

3

transport

alle aspecten volledig juist
per onjuist, onvolledig of ontbrekend aspect

de presentatie ziet er overzichtelijk uit en alle titels, teksten en afbeeldingen zijn
zichtbaar

alle titels van de dia’s hebben tekengrootte 36 en overige teksten hebben
tekengrootte 24 (controleren in digitale bestand)

de hele presentatie heeft het lettertype Arial (controleren in digitale bestand)

alle titels, teksten en opsommingstekens hebben een zwarte tekstkleur (controleren
in digitale bestand)

dia-ontwerp is groen met een witte achtergrond (controleren in digitale bestand)

presentatie - lay-out (zie 1.2)

onderdeel B

omschrijving beoordelingsaspect

1.1 Beoordelingsschema

-1

2

max. score

naam van de kandidaat

kandidaatnummer

opd.
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4

transport

alle aspecten volledig juist
per onjuist, onvolledig of ontbrekend aspect

dia 5 - tabel inhoud:
 de juiste standaardonderdelen in de kolom Standaardonderdelen
 de juiste voorzieningen in de kolom Voorzieningen
 de juiste extra voorzieningen in de kolom Extra voorzieningen

dia 5 - tabel met drie kolommen en vijf rijen:
 eerste rij, eerste kolom bevat het kopje Standaardonderdelen
 eerste rij, tweede kolom bevat het kopje Voorzieningen
 eerste rij, derde kolom bevat het kopje Extra voorzieningen

dia 4:
 een passende titel en dichte of open bolletjes als opsommingstekens
 alle voordelen voor zorgvragers en mantelzorgers
 twee voordelen die te maken hebben met de bouw van de woning

dia 3:
 een passende titel
 een afbeelding van de bouw en drie andere toepasselijke/juiste afbeeldingen
 alle afbeeldingen zijn ongeveer even groot
Zie 1.2 van dit correctievoorschrift voor een overzicht van toepasselijke/juiste en
onjuiste afbeeldingen.

dia 2: tekst over de mantelzorgwoning en voor wie die bedoeld is

dia 1:
 een passende titel
 de dagen, data en tijden van de informatie-avonden zijn gecentreerd
 voettekst met naam en kandidaatnummer

presentatie - inhoud (zie 1.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

4

max.

kandidaatnummer

opd.
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transport

tekst aanpassen (zie 1.2)
15 subjectieve woorden/zinnen/zinsdelen doorgestreept
14 subjectieve woorden/zinnen/zinsdelen doorgestreept
13 subjectieve woorden/zinnen/zinsdelen doorgestreept
12 of 11 subjectieve woorden/zinnen/zinsdelen doorgestreept
10 of minder subjectieve woorden/zinnen/zinsdelen doorgestreept

alle aspecten volledig juist
per onjuist, onvolledig of ontbrekend aspect

een hand-out met 4 dia’s horizontaal afgedrukt

het logo staat linksonder in alle dia’s en is op alle dia’s ongeveer even groot

dia 8 is verwijderd

dia 7:
 geen titel
 links tekst over hulp bij de aanvraag
 rechts tekst over rondleiding
 afsluitende tekst inclusief onderstreepte openingstijden

dia 6:
 geen opsommingstekens
 gecentreerde contactgegevens

presentatie - inhoud vervolg (zie 1.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect

4
3
2
1
0

-1
4

4

max.

kandidaatnummer

opd.
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transport

alle aspecten volledig juist
per onjuist, onvolledig of ontbrekend aspect

vraagt of beller nog andere vragen heeft

vraagt of er personen in een rolstoel meekomen

vraagt met hoeveel personen beller wilt komen

geeft informatie over wachtlijst en vraagt of mevrouw/meneer op de wachtlijst wil

antwoordt dat er op 29 juni geen plaatsen vrij zijn

antwoordt dat de ruimte rolstoeltoegankelijk is

antwoordt dat de informatie-avonden op 28, 29 en 30 juni zijn van 20.00 tot 22.00 uur

inhoud telefoongesprek

alle aspecten volledig juist

rondt het gesprek beleefd af door te bedanken en te begroeten

herhaalt/verifieert en/of zegt dat zij alles heeft genoteerd

spreekt tijdens het hele gesprek duidelijk en verstaanbaar

-1

gebruikt u-vorm en is tijdens het hele gesprek professioneel, vriendelijk en behulpzaam

neemt op met goedemorgen/middag, stelt zich voor met naam Mantelzorg Groenbeek
en noemt eigen naam

communicatie en initiatief telefoongesprek

transport

omschrijving beoordelingsaspect

2

1

max.

kandidaatnummer

opd.
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totaal onderdeel B

alle aspecten volledig juist
per onjuist, onvolledig of ontbrekend aspect

op de telefoonnotitie staat het telefoonnummer: 099-3682125

op de telefoonnotitie staat (in de strekking):
dat mevrouw/meneer Verpast teruggebeld wil worden omdat zij/hij een workshop en
een gelddonatie wil geven

op de telefoonnotitie staat (in de strekking):
dat mevrouw/meneer Verpast voor de informatie-avond van 29 juni op de wachtlijst
wil met twee plaatsen en één rolstoelplaats (meneer en mevrouw Verpast en
meneer Berens)

bestemd voor juist: meneer Miedema

telefoon aangenomen door juist: naam kandidaat

gesproken met juist: mevrouw/meneer Verpast

datum telefoongesprek ingevuld

telefoonnotitie

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1
20

3

max.

kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht B2
voorbeelduitwerking
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toepasselijke/juiste afbeeldingen
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onjuiste afbeeldingen
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Opdracht B2
juiste uitwerking

Mantelzorgwoningen in de tuin
Mantelzorg Groenbeek organiseerde drie 1 succesvolle informatie-avonden over
mantelzorgwoningen in de tuin.
De informatie-avonden werden gehouden op 28, 29 en 30 juni van 20.00 - 22.00 uur. De
medewerkers en vrijwilligers hadden voor deze avonden een 2 interessant en boeiend
programma met 3 korte presentaties georganiseerd. In de 4 ruime hal werd een presentatie
afgespeeld die een stagiair had gemaakt.
Mantelzorgwoningen in de tuin is een 5 spectaculaire ontwikkeling in de zorg, waarbij mensen
6 prettiger bij hun familie kunnen blijven wonen in een 7 mooie aangepaste woning.
Deze woningen worden in de tuin geplaatst en worden geleverd met 8 moderne domotica. De
woningen hebben een 9 flink formaat van tenminste 50 m2. Mantelzorgwoningen in de tuin
kunnen worden gekocht of gehuurd.
Tijdens de informatie-avond werd er 10 vanzelfsprekend ook voor een 11 smakelijk koekje,
koffie en thee gezorgd. De avond was 12 prima toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen
met een rolstoel of rollator. Daardoor werden de avonden bezocht door de mensen die
mantelzorg geven (mantelzorgers) en door hun familieleden of vrienden die mantelzorg
ontvangen (zorgvragers). 13 Alle mantelzorgers en zorgvragers vonden dat de informatieavond zeer nuttig was.
De directeur van Mantelzorg Groenbeek zei na afloop van de 14 geslaagde informatieavonden tegen de medewerkers en 15 lieve vrijwilligers: “Bedankt voor de goede organisatie.
Ik ben heel blij met de grote opkomst. Na de zomer organiseren we een extra informatieavond zodat de mensen die we nu op een wachtlijst moesten plaatsen, voor die avond
uitgenodigd kunnen worden.”
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