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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

GP-1600-r-21-1-C-c

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.
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C1b

C1a

opdrachtnr.

3

transport

13 stappen staan in de juiste volgorde
12 of 11 stappen staan in de juiste volgorde
10 of minder stappen staan in de juiste volgorde

volgorde werkwijze (zie 1.2)

alle aspecten volledig juist

de gebruikte benodigdheden komen overeen met de beschrijving op de
werkkaart

alle gebruikte benodigdheden zijn ingevuld bij benodigdheden

juiste tijdsduur en juiste leeftijdsgroep zijn ingevuld

heeft een toepasselijke titel

inhoud werkkaart (zie 1.2)

onderdeel C

omschrijving beoordelingsaspect

1.1 Beoordelingsschema
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naam van de kandidaat
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opd.
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activiteiten beoordelen (zie 1.2)
bij elke activiteit de checklist juist ingevuld, de juiste conclusie aangevinkt en indien
aangegeven juiste aanpassing(en) genoteerd.
7 activiteiten volledig juist
6 activiteiten volledig juist
5 of 4 activiteiten volledig juist
3 of 2 activiteiten volledig juist
1 of geen activiteit volledig juist

C3

transport

minitoets maken

alle 7 aspecten volledig juist
per onjuist of ontbrekend aspect

de kandidaat heeft de werkplek netjes achtergelaten

de kandidaat heeft een gaatje en een lus van dun touw gemaakt aan de
achterkant van de bij, zodat de bij opgehangen kan worden

 de kandidaat heeft alles goed vastgeplakt en netjes gewerkt
 de kandidaat heeft zijn/haar naam op de achterkant van het hoofdje genoteerd

 het hoofdje van de bij is rond
 de voelsprieten hebben aan het eind een houten kraal
 het hoofdje van de bij heeft een mond en geplakte (wiebel)oogjes

chenilledraad is met plakband vastgezet

er zijn twee identieke vleugels gemaakt

de wc-rol is met geel papier beplakt en hierop zitten twee gelijke zwarte
stroken papier (die overal even breed zijn)

knutselwerkje (zie 1.2)

C2

C1c

transport

omschrijving beoordelingsaspect
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transport

berekening tuinkas
 de juiste berekening gemaakt over het te besteden bedrag voor de tuinkas
 de juiste berekening gemaakt bij tuinkas D en tuinkas D vermeld als geschikte
tuinkas

opmerking
doorrekenfouten niet opnieuw aanrekenen, reken met de fout mee

6 aspecten juist
5 aspecten juist
4 aspecten juist
3 of 2 aspecten juist
1 of geen aspect juist

de juiste antwoorden gegeven op de vragen over het tuingereedschap

de totale kosten van het tuingereedschap juist opgeteld

de juiste berekening van de producten gemaakt en de juiste prijs genoteerd

de juiste producten gekozen en het juiste aantal ingevuld

de kandidaat heeft bij de bestellijst tuingereedschap:

de totaalopbrengst van de moestuindag juist opgeteld

bij alle producten, het juiste aantal en de juiste berekening gemaakt en het juiste
eindbedrag genoteerd

de kandidaat heeft bij de opbrengst van de moestuindag (zie 1.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect
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C5

totaal onderdeel C

alle aspecten volledig juist
per onjuist of ontbrekend aspect

de activiteiten staan bij alle fasen in de juiste volgorde van tijd

de begintijden bij 11 september zijn juist

de datum van alle activiteiten is juist

de verantwoordelijke persoon/personen zijn juist

de gekozen activiteiten staan bij de juiste fase

alleen de 20 juiste activiteiten staan in het draaiboek

draaiboek (zie 1.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect
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kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht C1
voorbeelduitwerking
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Opdracht C3
correctiemodel
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Opdracht C4
correctiemodel
opbrengst moestuindag
producten

aantal

berekening

pot aardbeienjam

18

18 x 3,50 =

63,00

pot frambozenjam

12

12 x 3,75 =

45,00

krop sla

25

25 x 0,90 =

22,50

zak sperziebonen

22

22 x 1,25 =

27,50

bosje radijs

35

35 x 0,95 =

33,25

pak appelsap
van 5 liter

9

9 x 12,95 =

116,55

totaalopbrengst moestuindag €

prijs in €

307,80

bestellijst tuingereedschap voor kinderen
producten

aantal

berekening

prijs in €

metalen kruiwagen

5

3 x 29 = 87,00
2 x 14,50 = 29,00
87,00 + 29,00 =

set met hark en twee
schepjes

6

6 x 8,98 =

53,88

plastic gieter

6

6 x 3,79 =

22,74

emmer

6

6 x 3,60 = 21,60
15% van 21,60 = 3,24
21,60 - 3,24 =

18,36

een paar kindertuinhandschoenen

16

5 x 6,00 = 30,00
1 x 2,99 = 2,99
30,00 + 2,99 =

32,99

kinderbezem

9

7 x 4,79 =

33,53
totaal tuingereedschap €

116,00

277,50

Is de opbrengst van de moestuindag voldoende om het tuingereedschap voor kinderen aan
te schaffen?
307,80 - 277,50 = € 30,30
Ja of nee (omcirkel het juiste antwoord)
De BSO houdt € 30,30 over óf de BSO komt € ........... tekort.

GP-1600-r-21-1-C-c

10

Laat in een berekening zien of er een geschikte tuinkas gekocht kan worden.
Houd rekening met de bijdrage van de gemeente en de eigen bijdrage.
De BSO heeft € 150,00 + € 35,00 = € 185,00 te besteden.
15% van € 213,00 = € 31,95
€ 213,00 - € 31,95 = € 181,05
Kan er een geschikte tuinkas gekocht worden?
Ja of nee (omcirkel het juiste antwoord)
Zo ja, welke? Tuinkas D

Opdracht C5
correctiemodel

opmerking
bij uitvoering mogen ‘verkoop producten’ en ‘toezicht houden op de kinderen’
(beide om 11.00 uur) omgewisseld worden.
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einde



