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versie blauw, onderdeel

C

profielvak-cspe D&P – 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.
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.
In het beoordelingsschema zijn bij een opdracht klokjes ( of ) weergegeven. Bij die
opdracht wordt het werktempo beoordeeld.
De totaalscore van de minitoets noteert u achter het bijbehorende opdrachtnummer in het
beoordelingsschema voor iedere kandidaat.
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C1a

eindtijd (van opdracht C1)



3
1
0

 De kandidaat heeft de opdracht in 30 tot en met 35 minuten gemaakt en minimaal
4 punten gescoord op beoordelingsaspect C1b, C1c en C1d.

 De kandidaat heeft langer dan 35 minuten gedaan over de opdracht en/of minder
dan 4 punten gescoord op beoordelingsaspect C1b, C1c en C1d.

transport

2

 De kandidaat heeft de opdracht binnen 30 minuten gemaakt en minimaal
4 punten gescoord op beoordelingsaspect C1b, C1c en C1d.

werktempo-opdracht

begintijd (van opdracht C1)

nieuwsbrief ontwerpen (beoordelen op scherm - zie 1.2)



opdrachtnr.

onderdeel C

omschrijving beoordelingsaspect

1.1 Beoordelingsschema

2

max. score

naam van de kandidaat

kandidaatnummer

opd.
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C1b

formaat is A4
de marges rondom zijn 2,7 cm
de afdrukstand is liggend
de pagina's zijn opgemaakt in twee kolommen

4

transport

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

alle teksten zijn goed leesbaar en passen binnen de tekstvakken

alle teksten en afbeeldingen staan binnen de marges (de teksten Editie: nummer 2
aan de binnenkant staan buiten de marges)

 de tekstkleur is wit
 de tekstvakken zijn opgevuld met een felle kleur blauw
(behalve het tekstvak met de verwijzing naar de binnenkant en de kleine
tekstvakken met Editie: nummer 2)

 alle teksten staan in lettertype Arial
 de tekst heeft tekengrootte 9-punts
(behalve de titels en de tekst Editie nummer: 2 op de voorkant en de binnenkant)
 de titels zijn vetgedrukt
 de titels hebben een grotere tekengrootte dan 9-punts

de tekstvakken hebben geen rand

de pagina's zijn opgevuld met de kleur lichtblauw






vormgeving algemeen

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

3

max.

kandidaatnummer

opd.
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C1c

5

transport

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

op de achterkant staat onderaan een tekstvak met de adresgegevens

een transparant tekstvak:
 links onderaan
 met de tekst Editie: nummer 2
 met een zwarte tekstkleur
 tekengrootte 18-punts
 vet

de verwijzing naar de binnenkant:
 naast de agenda
 in een tekstvak dat scheef staat
 opgevuld met een rode kleur
 met een tekst: Waar is de schoonste straat…? Kijk gauw in deze nieuwsbrief.
 met een zwarte tekstkleur

de agenda:
 rechts onderaan
 gecentreerd

 de afbeelding met de ingang van het wijkhuis
 bovenaan een tekstvak met daarin de titel
 rechts naast het tekstvak het transparante logo

op de voorkant staan:

voorkant en achterkant

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

3

max.

kandidaatnummer

opd.
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C1d

6

transport

beide aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

de binnenkant bevat op beide zijden:
 in een klein transparant tekstvak
 de tekst: Editie: nummer 2
 met tekstkleur zwart
 tekengrootte 8-punts
 cursief
 aan de linkerkant staat dit tekstvak links onderaan buiten de marges
 aan de rechterkant staat dit tekstvak op dezelfde hoogte rechts

aan de binnenkant staan de overige teksten uit vb_teksten_nieuwsbrief_gl met de
bijbehorende afbeelding(en):
 Voorwoord
 Spreekuren met daarbij de afbeelding met de politiepet en de afbeelding met de
wijkverpleegkundige
 Repaircafé met daarbij de afbeelding van de reparatie fietsband
 De schoonste straat
 Maak kennis met …
 Filmclub met daarbij de afbeelding van de camera

binnenkant

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

2

max.

kandidaatnummer
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C2a

opd.

bij aan: bestuur wijkhuis De Verbinding
bij van: de naam van de kandidaat
bij datum: de datum van examenafname
bij betreft: het onderwerp van de memo

transport

beide aspecten juist

 een aanhef
 een afsluiting met de eigen voornaam/voorletter en achternaam van de kandidaat






de memo bevat:

memo algemeen

advies geven (zie 1.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect

1

max.

7

kandidaatnummer

opd.
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C3

C2c

C2b

31

totaal onderdeel C

1

4

15

-1

minitoets maken

beide aspecten juist

correcte zinsopbouw (bij een of meer foute zinnen dit aspect fout rekenen)

correcte spelling (bij een of meer spelfouten dit aspect fout rekenen)

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

minimaal 45 en maximaal 65 woorden (aanhef, afsluiting en de naam van de
kandidaat niet meegerekend)

de totaalprijs van de offerte van het door de kandidaat gekozen bedrijf:
 € 5.350,- (Pink Films)
 € 5.550,- (Sleent bedrijfsfilms)
 € 5.500,- (Movies)

twee voorbeelden van wat de gekozen offerte behalve de eisen biedt, bijvoorbeeld:
 rechtenvrije muziek
 regisseur

een argument waarom hij het bedrijf adviseert, bijvoorbeeld:
het voldoet aan alle eisen en de andere bedrijven niet

de naam van het bedrijf dat de kandidaat adviseert: Sleent bedrijfsfilms

het advies bevat in het kader:

inhoud advies

transport

omschrijving beoordelingsaspect

max.

kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht C1
voorbeeld van een juiste uitwerking
buitenkant
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binnenkant

opmerkingen
 De pagina's zijn opgevuld met de kleur lichtblauw.
 De tekstkleur is wit.
 De tekstvakken zijn opgevuld met een felle kleur blauw (behalve het tekstvak met de
verwijzing naar de binnenkant en de kleine tekstvakken met Editie: nummer 2).
 Het tekstvak met de verwijzing naar de binnenkant is opgevuld met een rode kleur.
 De tekst in dit vak is zwart.
 De teksten Editie: nummer 2 hebben een zwarte tekstkleur.
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Opdracht C2
voorbeeld van een juiste uitwerking
MEMO
Aan
Van
Datum
Betreft

:
:
:
:

bestuur wijkhuis De Verbinding
[naam kandidaat]
[datum van afname]
advies filmbedrijf

Beste meneer, mevrouw,
Na het vergelijken van drie offertes, adviseer ik het bedrijf Sleent bedrijfsfilms. De offerte van
dit bedrijf voldoet aan alle eisen. De twee andere offertes niet.
Naast de gestelde eisen biedt dit bedrijf ook een regisseur en rechtenvrije muziek aan.
De totaalprijs voor deze film bedraagt € 5.550,-. Hiermee hoop ik een goed advies te hebben
gegeven.
Met vriendelijke groet,

[voornaam/voorletter en achternaam kandidaat]
aantal woorden zonder aanhef, afsluiting en naam: 56
opmerking
Doordat er tussen het Euroteken en het bedrag een spatie staat, wordt dit automatisch als
twee woorden gezien. U kunt dit als één woord tellen.
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einde



