Examen VMBO-GL

2021
versie blauw, onderdeel

C

profielvak-cspe Z&W – 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: 135 minuten
omschrijving

nodig

1

werkkaart en knutselwerkje
maken

ICT-gebruik: Excel
bijlage

2

minitoets maken

ICT-gebruik: Facet

3

activiteiten beoordelen

ICT-gebruik: Excel

4

kostenoverzicht maken

uitwerkbijlage

5

draaiboek maken

ICT-gebruik: Excel

akg*

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

Planning afname
Het is niet aan te bevelen om alle onderdelen van het profielvak-cspe Z&W op één dag
te examineren.

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

opdracht

vb_werkkaart_gl.xlsm

1

vb_activiteiten_gl.xlsm

3

vb_draaiboek_gl.xlsm

5

Controleer vóór aanvang van het examen of de bestanden werken.
Macrobeveiliging
Veel Word- en Excel-bestanden voor de praktische opdrachten bevatten macro’s.
In zowel Word als Excel moeten daarom alle macro’s worden ingeschakeld.
In de Handleiding Applicaties die op de dvd met digitale bestanden te vinden is, staat
beschreven hoe u dit kunt (laten) doen.
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3 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen
Opdracht 1
Voor het maken van het knutselwerkje is het onderstaande materiaal aanwezig:
 stevig gekleurd A4-papier (er mag géén wit papier bij liggen)
 lijm(stift)
 plakband
 potlood en gum
 schaar
Voor het versieren van het knutselwerkje:
 glitterpapier
 kleurpotloden
 viltstiften (diverse kleuren)
 potjes glitters/glitterstiften
 plakfiguren/kleine stickers
 gekleurde plakdiamantjes
 gekleurde veertjes

4 Aanwijzingen
Volgorde opdrachten
 Het is toegestaan om af te wijken van de opdrachtvolgorde binnen dit onderdeel.
Afname
Opdracht 1
De examinator geeft bij aanvang van de opdracht aan dat de kandidaat de voorbeeld-kroon
op maat dient te maken voor zichzelf.
U ziet erop toe dat de kandidaat de knop Print in het bestand gebruikt om een afdruk te
maken. De macro achter deze printknop zorgt ervoor dat de opdracht op de juiste wijze
geprint wordt.
Opdracht 3
U ziet erop toe dat de kandidaat de knop Print in het bestand gebruikt om een afdruk te
maken. De macro achter deze printknop zorgt ervoor dat de opdracht op de juiste wijze
geprint wordt.
Opdracht 4
De kandidaat mag een rekenmachine gebruiken.
Opdracht 5
U ziet erop toe dat de kandidaat de knop Print in het bestand gebruikt om een afdruk te
maken. De macro achter deze printknop zorgt ervoor dat de opdracht op de juiste wijze
geprint wordt.
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5 Bronvermeldingen
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Alina Kholopova / Shutterstock.com
Chinnapong / Shutterstock.com
cosmic_pony / Shutterstock.com
kroon / Cito
kweekbak 16 vaks / jufjanneke.nl
Lori Sparkia / Shutterstock.com
Monkey Business Images / Shutterstock.com
Polarpx / Shutterstock.com
Ratchanee Sawasdijira / Shutterstock.com
Rawpixel.com / Shutterstock.com
Sergey Novikov / Shutterstock.com
skilopen / maxifun.nl
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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