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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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A1a

opdrachtnr.

3

transport

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

Imran, Yara, Nova en Liam op twee dagen ingepland en Simon maar één dag
ingepland

 voor alle dagdelen 2 vrijwilligers ingepland (behalve op zondag)
 op zondagmiddag en zondagavond 3 vrijwilligers ingepland

vrijwilligers niet twee dagen achter elkaar ingepland

een vrijwilliger altijd voor zowel de middag als avond van een dag ingepland
(behalve Tijs en Kate)

de vrijwilligers alleen ingepland op de dagen en dagdelen waarop ze daadwerkelijk
beschikbaar zijn

 met een 1 aangegeven dat een vrijwilliger ingepland is
 alle cellen met een 1 geel gemaakt

de kandidaat heeft:

planning maken (beoordelen op scherm - zie 1.2)

onderdeel A

omschrijving beoordelingsaspect

1.1 Beoordelingsschema

-1

3

max. score

naam van de kandidaat

kandidaatnummer

opd.
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A2a

A1b
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transport

beide aspecten juist

alle cellen met bedragen op werkblad kosten opgemaakt met € en 2 decimalen

op werkblad kosten alle gegevens correct overgenomen:
 materiaalkosten: datum, activiteit, winkel, omschrijving, kosten
 reiskosten ov: datum, van, naar, reden, kosten (enkele reis of retour)
 reiskosten eigen vervoer: datum, reisroute, reden, aantal km, vergoeding per km
vergoeding vrijwilliger: vaste vergoeding per maand, vergoeding lunch per maand

de kandidaat heeft:

kostenberekening maken (zie 1.2)

 op de juiste plek in de week (woensdagochtend en zaterdagochtend) de
kolommen met de titel ochtend toegevoegd
 het aantal vrijwilligers in deze kolommen met formules laten optellen
 Tijs en Kate toegevoegd aan de rijen met vrijwilligers
 Tijs en Kate beide ingepland op woensdagochtend en zaterdagochtend
 de opmaak van de tabel netjes gemaakt (randen, cellen samengevoegd)

de kandidaat heeft:

transport

omschrijving beoordelingsaspect

1

1

max.

kandidaatnummer

opd.
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transport

alle formules juist
per onjuiste of ontbrekende formule of celverwijzing

de kandidaat heeft voor alle berekeningen op beide werkbladen gebruikgemaakt van
celverwijzingen en correcte formules

beide aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

het resultaat van de begroting correct geïnterpreteerd:
 tekort geselecteerd, als de inkomsten lager dan de uitgaven zijn
 overschot geselecteerd, als de inkomsten hoger dan de uitgaven zijn

op werkblad begroting materiaalkosten de correcte gegevens uit het
opdrachtenboekje gebruikt:
 de € 500,- te besteden door het wijkhuis
 de percentages 10% (stijging materiaalkosten) en 40% (subsidie)
 de subsidie van € 1000, de bijdrage van € 0,50 per kind per middag
 42 knutselactiviteiten per jaar en 20 kinderen per keer

de kandidaat heeft:

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

-1
3

2

max.

kandidaatnummer

opd.
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A4

A3

15
31

totaal onderdeel A

-1

6

minitoets maken

alle velden correct ingevuld
per onjuist of niet ingevuld veld

het formulier vermeldt de juiste informatie

vergunning aanvragen (zie 1.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect

max.

6

kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht A1
juiste uitwerking

opmerking
Alle cellen met een 1 zijn geel gemaakt.
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Opdracht A2
voorbeeld van een juiste uitwerking
werkblad kosten

GP-1900-b-21-1-A-c

8

werkblad kosten met formules

opmerkingen
 Er zijn meerdere correcte mogelijkheden om formules in te voeren in Excel. Hier staat
een van deze mogelijkheden. Elke correcte formule met juiste celverwijzingen rekent
u goed.
 Als de kandidaat bij reiskosten ov in plaats van enkele reis de correcte prijs van een
retour heeft genoteerd, rekent u dit goed.
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werkblad begroting materiaalkosten
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werkblad begroting materiaalkosten met formules

opmerkingen
 Er zijn meerdere correcte mogelijkheden om formules in te voeren in Excel. Hier staat
een van deze mogelijkheden. Elke correcte formule met juiste celverwijzingen rekent u
goed.
 Als de kandidaat in een correcte formule bij 'totaal materiaalkosten inclusief meerkosten
duurzame materialen' geen celverwijzing naar 10% toepast, maar bijvoorbeeld 110%
intypt, dan rekent u dit ook goed.
 Indien de kandidaat het resultaat berekent door de inkomsten van de kosten af te
trekken, en er dus een positief getal uitkomt, rekent u dit ook goed.
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Opdracht A3
voorbeeld van een juiste uitwerking
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opmerking
Indien de kandidaat een andere formulering gebruikt heeft dan aangegeven en dit is
aantoonbaar vakinhoudelijk juist, dan rekent u dit goed.
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einde



