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versie rood, onderdeel
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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.
De totaalscore van de minitoets noteert u achter het bijbehorende opdrachtnummer in het
beoordelingsschema voor iedere kandidaat.
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A1b

A1a

opdrachtnr.

3

transport

 bij de boerlympics zijn alle activiteiten 1x ingedeeld
 elke ronde duren de activiteiten van de boerlympics samen 80 minuten
 bij de activiteiten van de boerlympics zijn per ronde alle locaties juist gebruikt

opmerking
Mocht er bij de codering iets fout gaan, dan geldt bij handmatig nakijken de
volgende beoordeling:

op de afdruk staat:
code A
code B
code C
code D

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

de begeleiders zijn juist ingevuld

alle locaties zijn juist ingevuld (met uitzondering van de boerlympics)

alle begintijden van de activiteiten en de pauzes zijn juist ingevuld

draaiboek maken (zie 1.2)

onderdeel A

omschrijving beoordelingsaspect

1.1 Beoordelingsschema

1
1
1

3
2
1
0

-1
3

3

max. score
naam van de kandidaat

kandidaatnummer
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A2b

A2a

opd.

4

transport

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

alle cellen met geldbedragen staan in twee decimalen en hebben het euroteken

correcte formules bij het berekenen van de kolom 'subtotaal' en het totaal te betalen
bedrag

correcte formules in de kolom 'aantal nodig'

correcte formules in de kolom 'totaal nodig'

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

de breedte van de kolommen is aangepast aan de breedte van de teksten (met
uitzondering van de kolom 'prijs') + alle teksten, getallen en bedragen zijn zichtbaar

de kolomtitels in de eerste rij zijn 90° gedraaid

de kolomtitels en de cel waarin het totaal te betalen bedrag staat, zijn vetgedrukt

kolom 'aantal te kopen' juist ingevuld

kolommen 'product', 'nodig per persoon', 'eenheid', 'totaal aantal personen',
'eenheid', 'verpakking', 'eenheid' en 'prijs' juist ingevuld

kostenberekening maken (beoordelen op scherm - zie 1.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

-1

3

3

max.

kandidaatnummer

opd.
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A4

A3

totaal onderdeel A

minitoets

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

korting van 20% gekozen en toeslag van € 25,- ingevuld

juiste tarieven en aantallen genoteerd bij bezorgen

juiste aantallen van fietsen en accessoires ingevuld en bij aantal dagen 2 ingevuld

juiste fietsen en accessoires ingevuld

startdatum, starttijd, einddatum en eindtijd juist ingevuld

fietsen reserveren (zie 1.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

31

15

4

max.

5

kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht A1
juiste uitwerking

opmerking
 De begintijden, locaties en begeleiders kunnen maar op één manier correct worden
ingevuld (zoals in het voorbeeld staat, met uitzondering van de volgorde van de locaties
van de boerlympics).
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Opdracht A2
juiste uitwerking (formules op scherm beoordelen)

opmerkingen
 De volgorde van de producten maakt niet uit.
 De kolomtitels mogen ook andersom staan (-90 graden gedraaid).
 Als pannenkoeken, bord, mes en vork zijn opgenomen in de tabel, moet u dit ook goed
rekenen.
 De randen van de cellen hoeven niet gelijk te zijn aan de randen van de tabel hierboven.
 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.
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Opdracht A3
juiste uitwerking
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einde



