Examen VMBO-GL

2021
versie rood, onderdeel
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profielvak-cspe E&O – 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.
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 A

A1a

de planning voldoet aan de punten (zie 1.2)
het aantal deelnemers op het werkblad
workshopleiders is bij iedere workshop juist
het aantal workshopleiders op het werkblad
workshopleiders is bij iedere workshop juist
iedere workshopleider is op het juiste aantal
workshops ingezet (hou rekening met een
eventuele doorwerkfout op basis van het door de
kandidaat bepaalde aantal workshopleiders)
iedere workshopleider is op de dagen ingezet
waarop hij/zij beschikbaar is
workshopleiders zijn niet ingezet op workshops die
in tijd overlappen met andere workshops
de deelnemerslijst voldoet aan de punten (zie 1.2):
op de deelnemerslijst staan alleen deelnemers die
aan workshops op donderdag deelnemen
op de deelnemerslijst is aangegeven aan welke
workshops de deelnemers deelnemen
boven de deelnemerslijst staat Deelnemerslijst
workshops donderdag
alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

A1b

6
-1

werktempo
de kandidaat heeft de opdracht binnen
25 minuten afgerond
de kandidaat heeft de opdracht niet binnen
25 minuten afgerond

2
2
0

opmerkingen:
 de gebruikte tijd is zichtbaar op de afdruk van
de planning
 het scorepunt 1 kan niet gegeven worden
 de kandidaat kan alleen de punten voor
werktempo behalen indien minimaal 3 punten
zijn behaald voor beoordelingsaspect A1a
transport
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naam van de kandidaat

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

A2

de kandidaat heeft:
de standaardbrief correct aangepast voor de
winnaars van de eerste, de tweede en de derde
prijs
de juiste enveloppen voor de eerste (A4), de
tweede (A5) en de derde (A6) prijs gekozen
de juiste waardebonnen én juiste brieven bij elkaar
in de juiste envelop gedaan
geen van de waardebonnen gevouwen
de juiste adressen op de juiste enveloppen
geschreven
op basis van weging van de enveloppen elke
envelop in de rechterbovenhoek voor het juiste
bedrag gefrankeerd
de enveloppen dichtgeplakt
op de achterkant van de enveloppen geschreven:
Tuincentrum Groenhof, ter attentie van
[kandidaatnaam], antwoordnummer 88, 6600 XY
Beuningen
alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

8
-1

A3a

vraag 1 is juist beantwoord, er is een advies
gegeven waardoor de medewerker de start van
het gesprek formeler kan doen. Bijvoorbeeld:
In het filmfragment zegt de medewerker niet
consequent u. Het advies kan zijn dat een beller
bij de start van een gesprek consequent met u
wordt aangesproken.

1

A3b

vraag 2 is juist beantwoord, er zijn twee adviezen
gegeven waardoor de medewerker zich met
betrekking tot het beantwoorden van vragen kan
verbeteren. Bijvoorbeeld:
 De medewerker kan aangeven dat ze bezig is
met het invullen van een telefoonnotitie en de
beller om geduld vragen.
 De medewerker kan aangeven door wie de
beller teruggebeld zal worden voor de
beantwoording van haar vraag.
per onjuist of ontbrekend aspect

2

transport
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-1

kandidaatnummer

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

A3c

vraag 3 is juist beantwoord, er is een punt
aangegeven dat aan het eind van het gesprek
goed ging. Bijvoorbeeld:
 De medewerker vraagt of de beller nog andere
vragen heeft.
 De medewerker geeft aan dat er teruggebeld
wordt.

1

A4a

de kandidaat heeft de e-mails in de juiste map
geplaatst (zie 1.2)

1

A4b

de kandidaat heeft:
het ontvangen en helpen van de klant voorrang
gegeven boven de werkzaamheden waarmee
hij/zij bezig was
de klant formeel begroet, de naam tuincentrum
Groenhof en de eigen naam genoemd
beide aspecten juist

A4c

1

de kandidaat heeft in het bestelformulier:
de NAW-gegevens juist opgenomen
aangegeven of de ontvanger een particulier of een
bedrijf is
de juiste bezorgdatum opgenomen
het juiste dagdeel voor bezorging opgenomen
de extra kosten voor avondbezorging genoemd
opgenomen of bezorging bij de buren mag
de prijs voor het gekozen formaat bloemstuk en de
prijzen van de alternatieven genoemd
de juiste kleur(en) opgenomen
de tekst opgenomen die de klant op papier voor
het kaartje genoteerd heeft
alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

3
-1

transport

GP-1700-r-21-1-A-c

5

kandidaatnummer

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

A4d

de klant heeft:
op eigen initiatief geprobeerd de klant een vaas
aan de bestelling te laten toevoegen
de juiste vaas aan de bestelling toegevoegd
aangegeven of de klant een particulier of een
bedrijf is
het telefoonnummer juist opgenomen
de totaalprijs voor de bestelling genoemd, twee
afdrukken van het bestelformulier gemaakt en de
klant één bestelformulier voor akkoord laten
ondertekenen
de niet ondertekende afdruk van het
bestelformulier aan de klant gegeven en
aangegeven dat de bestelling aan de kassa
afgerekend kan worden
de klant bedankt voor het plaatsen van de
bestelling en een goede dag gewenst
het ondertekende bestelformulier in de bak
bestellingen gelegd
alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

3
-1

transport
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kandidaatnummer

max.

opd.

omschrijving beoordelingsaspect
transport

A5a

de kandidaat heeft de fouten hersteld, de
wijzigingen zijn correct doorgevoerd (zie 1.2):
het fout verwerkte telefoonnummer is
geconstateerd en correct aangepast
de fout verwerkte postcode is geconstateerd en
correct aangepast
de gegevens van de nieuwe medewerker zijn
correct ingevoerd
de achternaam van Fatma is correct gewijzigd
het telefoonnummer van Fatma is correct
gewijzigd
Yannick Boogert is uit de lijst verwijderd
alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

A5b

5
-1

de kandidaat heeft:
de volledige bijgewerkte lijst op achternaam
gesorteerd
de lijst afgedrukt in liggende afdrukstand op één
pagina
een lijst gemaakt met daarop alleen de
medewerkers met een specialisme, deze
opgeslagen als pdf-bestand en het pdf-bestand
afgedrukt
alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

A6

2
-1

minitoets

15

totaal onderdeel A

50
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kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht A1
voorbeeld van een juiste uitwerking
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Opdracht A4
voorbeeld van een juiste uitwerking

Indien de kandidaat e-mails 1 en/of 4 in de map diversen heeft geplaatst dit ook juist
rekenen.
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Opdracht A5
voorbeeld van een juiste uitwerking
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einde



