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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.
De totaalscore van de minitoets noteert u achter het bijbehorende opdrachtnummer in het
beoordelingsschema voor iedere kandidaat.
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1.1 Beoordelingsschema
kandidaatnummer
max. score

opdrachtnr.

omschrijving beoordelingsaspect
onderdeel B

B1a

telkens volledig en juist: (zie 1.2)
omzet per klant berekend
gemiddelde besteding per bezoek berekend
cellen voorzien van juiste kleurcode met criterium:
 omzet groter dan € 20.000
 omzet per klant groter dan twee maal
gemiddelde besteding per bezoek
 omzet groter dan € 12.500, maar kleiner dan
€ 20.000
 aantal klanten groter dan 90
 gemiddelde besteding per bezoek meer dan
60 euro
alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

B1b

7
-1

volledig en juist de postcodes aangegeven die
horen bij: (zie 1.2)
 het primaire verzorgingsgebied
 het secundaire verzorgingsgebied
per ontbrekend, foutief of onvolledig element

3

-1

B1c

vraag 1 juist
bijvoorbeeld, dit zijn de postcodegebieden met de
hoogste omzet per klant

1

B1d

vraag 2 juist, bijvoorbeeld:
 tuincentrum Groenhof kan niet profiteren van de
klantenstroom in het centrum
 tuincentrum Groenhof kan niet profiteren van de
aantrekkingskracht van het centrum
 inwoners van het centrum moeten reizen om
naar tuincentrum Groenhof te gaan

1

transport
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naam van de kandidaat

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

B1e

vraag 3 juist
 koopkrachtafvloeiing
 bijvoorbeeld, klanten uit de betreffende plaats
die voorheen in Beuningen tuinbenodigdheden
kochten zullen dat nu in hun eigen (woon)plaats
doen

1

opmerking
alleen een scorepunt toekennen indien beide
elementen juist zijn
B1f

vraag 4 juist
postcode 6533

1

B1g

vraag 5 juist
bijvoorbeeld, de gemiddelde besteding is
gebaseerd op slechts één klant

1

B2a

vraag 1 juist, bijvoorbeeld:
 een aparte afdeling leidt tot een hogere verkoop
van nevenartikelen
 door een beter overzicht van het aanbod koopt
de klant meer artikelen

1

B2b

vraag 2 juist, bijvoorbeeld:
 door de prijsverlaging hóeft de vraag naar
tuingereedschap niet toe te nemen
 klanten kopen het huismerk in plaats van een
A-merk

1

B2c

vraag 3 juist, bijvoorbeeld:
senioren besteden gemiddeld meer tijd aan hun
tuin, door het assortiment uit te breiden voor deze
specifieke doelgroep ontstaan nieuwe vraag en
afzetmogelijkheden

1

B2d

vraag 4 juist, bijvoorbeeld: zorgen voor een tuin
die
 langer vochtig blijft
 minder snel droog wordt

1

B2e

vraag 5 juist, bijvoorbeeld:
 korting op een nevenaankoop, waardoor zowel
het hoofdartikel als het nevenartikel wordt
gekocht
 een stapelkorting bij aankoop van meer
tuingereedschap van hetzelfde merk, waardoor
meer tuingereedschap verkocht wordt

1

minitoets maken

15

totaal onderdeel B

35

B3
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kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht B1
een voorbeeld van een juiste uitwerking
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einde



