Correctievoorschrift VMBO-GL

2016

profielvak dienstverlening en producten – CSPE GL

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
4.1 Beoordelingsschema
4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
5 Berekening cijfer
6 Inzenden scores

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41,
41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen van
het examen toekomen aan de examinator.
2 Deze beoordeelt de prestaties, voor zover van toepassing tijdens het maken van de
praktijkopdrachten, volgens de door het College voor Toetsen en Examens gegeven
richtlijn en legt zijn bevindingen schriftelijk vast in het beoordelingsschema (4.1).
3 De door de directeur aangewezen tweede examinator beoordeelt het resultaat van
de praktijkopdrachten, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit
de in het vorige lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur
overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opdrachten en de
beoordelingsnormen.
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De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast.
De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de
directeur.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op het beoordelingsschema de namen en/of nummers van
de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere opdracht toegekende aantal
scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 De examinator kent voor een prestatie scorepunten toe in overeenstemming met het
bij de toets behorende correctievoorschrift. Wijzigen, weglaten of toevoegen van
onderdelen van het beoordelingsmodel is niet toegestaan. Scorepunten zijn alleen
de gehele getallen 0, 1, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten
voor een opdracht is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 voor een volledig juiste prestatie wordt bij de desbetreffende opdracht het
maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een prestatie gedeeltelijk juist is, wordt indien het beoordelingsmodel dit
toelaat, een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming
met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven in het
beoordelingsmodel en deze is aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk
juist worden scorepunten toegekend naar analogie van het beoordelingsmodel;
3.4 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van eenzelfde prestatie.
4 Mocht tijdens het examen een hulpmiddel niet werken en dit is niet te wijten aan het
verkeerd gebruik door de kandidaat dan mag dat geen invloed hebben op de
beoordeling van de kandidaat. De kandidaat mag daar in tijd en scorepunten niet
door benadeeld worden.
5 Indien de examinator voor het begin van het examen meent dat in het examen of in
het beoordelingsmodel een fout of onvolkomenheid zit, deelt hij dit onverwijld mee
aan het College voor Toetsen en Examens.
Indien een vermeende fout of onvolkomenheid pas tijdens de afname blijkt,
beoordeelt de examinator het werk van de kandidaten alsof het examen en
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid dan alsnog
mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve vaststelling van de normering van het examen
rekening gehouden (zie ook 5 Berekening cijfer).
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Als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen doorwerkt in een
daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen prestatie en niet de verdere
uitwerking daarvan worden aangerekend, tenzij daardoor het volgende gedeelte
aanzienlijk wordt vereenvoudigd of tenzij in het beoordelingsmodel anders is
vermeld.
Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op
grond van de door de kandidaat geleverde prestaties voor iedere opdracht. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de opdracht is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld.
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4 Beoordelingsmodel
Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 4.1)
en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 4.2).
−

In de toelichting bij het beoordelingsschema staan de uitwerkingen van schriftelijke
en ICT-opdrachten.
Bij een beoordelingsaspect waarbij de kandidaat aan gegeven criteria moet voldoen
om scorepunten toebedeeld 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 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.
Als in het beoordelingsschema bij een opdracht klokjes ( of ) zijn weergegeven,
wordt bij die opdracht het werktempo beoordeeld. Achter de klokjes noteert u de
begin- en eindtijd van iedere kandidaat.
U vermeldt de score van de kandidaat bij een minitoets achter het bijbehorende
opdrachtnummer in het beoordelingsschema samen met de letter van de variant.
Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een ingevuld beoordelingsschema voor
een minitoets.

−

−

−

−

−

kandidaatnummer

Hiske

Reinier

Havah

José

omschrijving beoordelingsaspect

045 022 034 017
naam van de kandidaat

Evert

max. score

opdrachtnr.

018

ONDERDEEL A

x

minitoets

10

8

a

6

b

7

c

5

a

7

b

Toelichting: kandidaat nr. 017 (Hiske) heeft variant b gemaakt en daarvoor 7 scorepunten behaald.
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A1b

A1a

opdrachtnr.

5

transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

bij korting per workshop 2 x € 75,00 of 1 x € 150,00 ingevuld

bij aantal workshops 70 (of 2 x 35) ingevuld

de juiste prijs per workshop (€ 19,95 per workshop per persoon) en de juiste prijs
voor materiaalkosten (€ 2,50 per workshop per persoon) ingevuld

de kandidaat heeft bij workshops:

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

het juiste kortingsbedrag ingevuld (rekening houdend met de gekozen offerte)

het juiste aantal stadsfietsen (31) en tandems (2) ingevuld

fietsverhuurder De Tocht ingevuld

de kandidaat heeft bij fietsverhuur:

kostenoverzicht maken (zie 4.2)

ONDERDEEL A

omschrijving beoordelingsaspect

4.1 Beoordelingsschema

-1

-1

2

2

max. score
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naam van de kandidaat

kandidaatnummer

opd.
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A1d

A1c

6

transport

de kandidaat heeft juiste formules gebruikt voor het berekenen van alle totalen

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

bij hapjes 75 x € 0,50 ingevuld

35 x lunch 1 gekozen à € 10,00 en 5 x de meerprijs van € 1,00 ingevuld of
30 x lunch 1 à € 10,00 en 5 x lunch 1 vegetarisch à € 11,00 gekozen

6 flessen frisdrank van 1,5 liter à € 2,05, 4 flessen vers vruchtensap à € 3,25,
8 flessen rode huiswijn van 0,75 liter à € 3,95, 8 flessen witte huiswijn van 0,75 liter
à € 3,95 en 2 kratten bier à € 9,00 ingevuld

35 x koffie en thee voor groepen à € 2,50 ingevuld

de kandidaat heeft bij catering:

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

1

2

max.

lees verder ►►►

kandidaatnummer
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alle wandelingen zijn als activiteit genoteerd met de juiste tijden

A2c

transport

de fietstocht is als één activiteit van 2 uur en 45 minuten genoteerd (inclusief
ophalen en wegbrengen van de fietsen)

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

het opruimen en afbreken van de tent duurt 1,5 uur en begint na 17.30 uur

de borrel vindt plaats in het Noorderplantsoen, duurt 1,5 uur en is uiterlijk om
17.30 uur afgelopen

de workshops worden gegeven in het Noorderplantsoen, elke ronde duurt
45 minuten, tussen de workshops is een pauze van 15 minuten genoteerd

de lunch is van 13.05 uur tot 14.00 uur en de locatie is Frats Entertainment

de uitleg is van 9.45 uur tot 10.00 uur

bij het uitdelen van de informatiepakketten staat (vanaf) 9.30 uur

de inspectie van de gemeente vindt plaats voor 9.30 uur, maar nadat de tent is
opgezet en de koffie- en theekopjes zijn klaargezet en duurt 15 minuten

de koffie- en theekopjes worden klaargezet na de opbouw van de tent en het
klaarzetten van de spullen, maar voor de aankomst van de inspectie

het draaiboek bestaat uit 4 kolommen en in de kolommen van rij 1 staan genoteerd:
begintijd, eindtijd, activiteit en locatie

A2b

A2a

opd.

draaiboek maken (zie 4.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

1

1

4

max.
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kandidaatnummer
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A3

opd.
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totaal onderdeel A

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

plaatsnaam school of Burgerdam, examendatum en eigen naam zijn juist ingevuld
onderaan de aanvraag

bij watervoorziening nodig is ‘ja’ aangekruist met als locatie Noorderplantsoen

bij voorzieningen is ‘ja’ aangekruist bij stroom nodig van gemeente, als locatie is
Noorderplantsoen aangekruist en als spanning 220 volt/16 ampère

bij eten en drinken is bij alcoholische dranken ‘ja’ en ‘licht’ aangekruist

bij geluid is bij ‘live muziek akoestisch’ en bij ‘live muziek versterkt’ ‘nee’ en bij
‘soundcheck’ ‘ja’ aangekruist en bij geluidsinstallatie en maximaal toelaatbare
decibellen is ‘ja’ aangekruist

geluid, eten en drinken, voorzieningen en ondertekening:

bij EHBO-ers aanwezig is ‘ja’ aangekruist en bij aantal is 1 ingevuld, bij
beveiligingsmedewerkers aanwezig is ‘nee’ aangekruist

bij tijdelijk bouwwerk is ‘ja’ aangekruist en de juiste afmeting van de tent is ingevuld

bij omschrijving evenement is een juiste omschrijving gegeven van de stadssafari

naam, locatie, datum, start- en eindtijd evenement, datum en starttijd opbouw,
datum en tijdstip klaar met afbouw en verwacht aantal deelnemers zijn juist ingevuld

gegevens evenement/festiviteit:

naw-gegevens van Frats Entertainment zijn juist ingevuld en als contactpersoon is
Robert-Jan de Vries ingevuld met juist telefoonnummer en e-mailadres

gegevens aanvrager/organisator:

vergunning aanvragen (zie 4.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

16

3

max.

lees verder ►►►

kandidaatnummer
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B2

B1

opdrachtnr.
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transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

in de kolom ‘aantal te bestellen eenheden’ de cellen olijfolie en bieslook leeggelaten

de juiste aantallen ingevuld in de kolom ‘aantal te bestellen eenheden’

de juiste aantallen ingevuld in de kolom ‘inclusief 10% derving’

de juiste aantallen ingevuld in de kolom ‘netto nodig voor 35 personen’

in het opdrachtenboekje de juiste hoeveelheid ingrediënten voor 35 personen
berekend

de kandidaat heeft:

juiste hoeveelheden berekenen en bestellijst invullen (zie 4.2)

minitoets

ONDERDEEL B

omschrijving beoordelingsaspect

-1

4

10

max. score
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naam van de kandidaat

kandidaatnummer

GP-1900-f-16-1-c

B3b

B3a

opd.

10

transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

gaat op de juiste wijze om met afval

verspilt geen gas, elektriciteit of water

gaat altijd veilig om met materialen en kookgereedschap

draagt veilige schoenen zonder hoge hak

de kandidaat:

veilig en milieubewust werken

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

zorgt tussendoor altijd voor een schone en nette werkplek

kiest telkens de juiste kleur snijplank/zorgt telkens voor een schone snijplank

gaat altijd hygiënisch om met de ingrediënten

wast altijd de handen bij aanvang en hervatten van het werk

draagt geen sieraden die de hygiëne negatief beïnvloeden, heeft geen kauwgom in
de mond en draagt (indien nodig) haren vast of in een staart

draagt schone werkkleding en houdt deze relatief schoon

de kandidaat:

hygiënisch werken

borrelhapjes maken

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

-1

2

2

max.

lees verder ►►►

kandidaatnummer

GP-1900-f-16-1-c

B3d

B3c

opd.
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transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

garneert de soep voor serveren met geknipte bieslook/gesneden dragon en
druppeltjes olijfolie

proeft de soep voor en na het opsmaakmaken, met een schone lepel

zet de soep afgedekt in de koelkast tot vlak voor het serveren

snijdt/knipt de groenten en kruiden volgens receptuur

wast groente en kruiden voor het bereiden

zet de bouillon afgedekt in de koelkast

de kandidaat:

bereiding en resultaat soep

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

voert alvast andere werkzaamheden uit als daar tussendoor tijd voor is (staat niet te
wachten)

haalt alle ingrediënten zoveel mogelijk in één keer op

gebruikt altijd de juiste hoeveelheden van de ingrediënten

zet de ingrediënten klaar voordat hij begint met bereiden

maakt eerst de soep en pas daarna de viskoekjes

de kandidaat:

systematisch werken

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

-1

3

2

max.

lees verder ►►►

kandidaatnummer

GP-1900-f-16-1-c

B3f

B3e

opd.
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transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

laat werkplek netjes opgeruimd en schoon achter en hoeft niet teruggeroepen te
worden

bergt gebruikte materialen schoon en droog op

gebruikt warm afwaswater en wast af van minst vuil naar meest vuil

gebruikt vaatdoek, handdoek en theedoek op de juiste manier

werkt op de juiste wijze met reinigingsmiddelen

de kandidaat:

opruimen

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

laat de koekjes niet aanbranden

heeft de koekjes van binnen goed gaar gebakken

bakt de koekjes op middelhoog vuur

mengt alle ingrediënten goed door elkaar

snijdt/knipt en raspt de groenten, citroen, kruiden en vis volgens receptuur

wast groenten, citroen en kruiden voor het bereiden

de kandidaat:

bereiding en resultaat koekjes

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

-1

2

3

max.
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kandidaatnummer

GP-1900-f-16-1-c

B4

opd.
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totaal onderdeel B

alle aspecten juist
per ontbrekend, onvolledig of onjuist aspect

bij vraag 4 twee ‘nieuwe’ inhoudelijk juiste adviezen gegeven

bij de twee gegeven voorbeelden van vraag 3 inhoudelijk juist aangegeven hoe dit
wel had gemoeten

bij vraag 3 twee juiste voorbeelden gegeven waarbij de kok veiliger had kunnen
werken

bij de twee gegeven voorbeelden van vraag 2 inhoudelijk juist aangegeven hoe dit
wel had gemoeten

bij vraag 2 twee juiste voorbeelden gegeven waarbij de kok niet hygiënisch omgaat
met ingrediënten en materialen

bij de twee gegeven voorbeelden van vraag 1 inhoudelijk juist aangegeven hoe dit
wel had gemoeten

bij vraag 1 twee juiste voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat de kok niet voldoet
aan de regels voor persoonlijke hygiëne

de kandidaat heeft:

een praktijksituatie beoordelen (zie 4.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

33

5

max.
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kandidaatnummer

GP-1900-f-16-1-c

C1a

opdrachtnr.

14

transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

in de kolom ‘schets van scène’ afbeeldingen van camerastandpunten ingevoegd

2 verschillende camerastandpunten (waarvan 1 het kikvorsperspectief is) en
minimaal 2 en maximaal 4 scènes gebruikt

per scène de drie kolommen ingevuld

de kandidaat heeft:

algemeen en schets van scène

een storyboard maken

ONDERDEEL C

omschrijving beoordelingsaspect

-1

2

max. score

lees verder ►►►

naam van de kandidaat

kandidaatnummer

GP-1900-f-16-1-c

15

C1d

C1c

C1b

opd.

transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

bij alle scènes benodigde materialen en middelen ingevuld

de tijdsduur van eventuele teksten aangegeven

de tijdsduur van elk shot aangegeven

aanwijzingen gegeven voor de opname

de kandidaat heeft in de kolom ‘draaiboek’:

draaiboek

de genoemde camerastandpunten in de kolom ‘beschrijving situatie’ kloppen met de
gebruikte afbeelding in de kolom ‘schets van scène’

juiste afbeelding bij camerastandpunt

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

het camerastandpunt genoteerd

de verplicht in te spreken teksten opgenomen:
− de GPS Sloepen Challenge is het lachten-, gieren-, brullenmoment op het water
− meer informatie over de GPS Sloepen Challenge en andere leuke, gekke en
grappige activiteiten is te vinden op www.fratsentertainment.nl

aangegeven welk geluid er achter komt (muziek en/of gesproken tekst)

aangegeven wat op beeld komt

de kandidaat heeft in de kolom ‘beschrijving situatie’:

beschrijving situatie

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

-1

3

1

4

max.

lees verder ►►►

kandidaatnummer

GP-1900-f-16-1-c

C3a

C2

opd.
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transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

op de aftiteling van de film staat:
− geproduceerd door: naam kandidaat
− foto’s: privécollectie
− muziek: titel van gekozen muziekbestand(en)
− 2016

de film bevat een muziekfragment

de eigen opname is aan het einde van de film geplaatst

het aangeleverde filmfragment is tussen de derde en de vierde foto gemonteerd

de film start met een titel

inhoud film:

een film monteren

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

spreekt de tekst enthousiast in

maakt regelmatig oogcontact met de camera

gebruikt de apparatuur zelfstandig en juist

heeft microfoon, microfoonstandaard en achtergrond klaargezet

heeft camera en statief klaargezet

de kandidaat:

eigen opnames maken

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

-1

3

3

max.
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kandidaatnummer

opd.

GP-1900-f-16-1-c

C3b
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transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

het beeld van de eigen opname bevat een fade-out

het gekozen muziekfragment bevat een fade-out

de eigen gesproken tekst is goed te verstaan

onder de foto’s, het aangeleverde filmfragment en de eigen opnames is muziek
gemonteerd

het filmpje heeft een totale lengte van minimaal 70 seconden en maximaal
80 seconden

de duur van de eigen opnames is maximaal 25 seconden

het aangeleverde filmfragment is in tijd versneld

de foto’s en het aangeleverde filmfragment lopen mooi in elkaar over

de teksten zijn goed leesbaar (letters voldoende groot en tekst is lang genoeg in
beeld om te kunnen lezen)

iedere foto is 3 seconden in beeld

montage film:

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

7

max.

lees verder ►►►

kandidaatnummer

GP-1900-f-16-1-c

de kandidaat heeft bij alle cijfers een passende toelichting gegeven die in
niveau 2 of 3 valt, zie uitleg niveaus:
− niveau 1: het voorbeeld heeft geen specifieke betrekking op de gedane taak
bijvoorbeeld: ‘dat wist ik gewoon’, ‘dat ging wel goed’
− niveau 2: het voorbeeld bestaat uit een droge beschrijving
bijvoorbeeld: ‘ik heb voor elke scène alle kolommen ingevuld’
− niveau 3; het voorbeeld gaat dieper in op afwegingen en gemaakte keuzes
bijvoorbeeld: ‘bij het maken van het storyboard heb ik me per scène afgevraagd
hoe ik de aandacht van de kijker het beste kon trekken’

C4b

transport

de kandidaat heeft bij alle onderdelen een realistisch cijfer gegeven en dit cijfer komt
overeen met de beoordeling van de examinator (zie beoordelingsaspecten bij C1a
t/m C1d, C2, C3a en C3b)

opd.

C4a

terugkijken

transport

omschrijving beoordelingsaspect

2

1

max.

18
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kandidaatnummer

opd.

GP-1900-f-16-1-c

C5

19

transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

antwoord vraag 6: Wanneer je verschillende elementen en beelden op de computer
verwerkt tot een film dan moet die film uiteindelijk frame voor frame worden
opgebouwd. Dit proces van frames maken en achter elkaar plakken noemt men
rendering (of in woorden van gelijke strekking).

antwoord vraag 5: chroma key / blue key / green key / green screening / blue
screening

antwoord vraag 4: bedrijfspresentatie / productpresentatie / commercial /
promotiefilm

antwoord vraag 3: direct geluid

antwoord vraag 2: het gebruik van een statief levert een beter resultaat op omdat
het voor stabiliteit zorgt of omdat je niet tegelijk de camera kunt vasthouden en goed
in beeld kunt zijn (of in woorden van gelijke strekking)

antwoord vraag 1 reden: als reden is één van de onderstaande antwoorden
gegeven (of in dergelijke bewoordingen):
− om een gevoel van betrokkenheid te scheppen bij de kijker
− om de aandacht van de kijker te trekken

antwoord vraag 1: beeldkader: mediumshot / medium close-up / head and shoulders
/ close-up

vragen over filmen en monteren

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

6

max.

lees verder ►►►

kandidaatnummer

opd.

GP-1900-f-16-1-c

C6b

C6a
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transport

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

de tekst op de dia’s is goed leesbaar

het logo van Frats Entertainment komt op elke dia terug

de vormgeving is op elke dia hetzelfde

eisen vormgeving:

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

elke dia heeft een passende titel

op dia 8 is de gemonteerde film geplaatst

onder dia’s 2 tot en met 7 is een muziekfragment geplaatst

op dia’s 2 tot en met 7 is een passende afbeelding geplaatst

alle teksten uit het bestand tekst_presentatie zijn op de juiste dia geplaatst

op dia 1 staat de inhoudsopgave

de presentatie bestaat uit 8 dia’s

inhoudelijke eisen:

een presentatie maken (op het scherm beoordelen)

Noteer hier de begintijd van opdracht C6 van iedere kandidaat.

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

-1

begintijd:

2

2

max.

lees verder ►►►

kandidaatnummer

opd.

GP-1900-f-16-1-c
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C7

C6d



C6c

-1

10
50

totaal onderdeel C

2

2

minitoets

2
0

eindtijd:

opmerking:
Een score van 1 punt is niet toegestaan.
Alleen als de kandidaat voor de beoordelingsaspecten C6a, C6b en C6c ten minste
3 punten heeft behaald, kan de kandidaat 2 punten scoren voor het werktempo.
In alle andere gevallen krijgt de kandidaat 0 punten.

werktempo
uitvoering binnen 35 minuten
uitvoering langer dan 35 minuten

Noteer hier de eindtijd van opdracht C6 van iedere kandidaat.

alle aspecten juist
per ontbrekend of onjuist aspect

de presentatie is doorlopend

de dia’s zijn genummerd en dia 1 bevat geen nummer

de dia’s 2 tot en met 7 zijn elk 5 seconden in beeld

tussen alle dia’s zit een overgang

op dia 4 verschijnen de delen van de opsomming na elkaar

technische eisen:

transport

omschrijving beoordelingsaspect

max.

lees verder ►►►

kandidaatnummer

GP-1900-f-16-1-c

16
33
50
99

score onderdeel A

score onderdeel B

score onderdeel C

totaalscore examen

opdrachtnr.

scoreoverzicht per onderdeel

omschrijving beoordelingsaspect

Scoreoverzicht per onderdeel

max. score

22

lees verder ►►►

naam van de kandidaat

kandidaatnummer

4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
opdracht A1
voorbeelduitwerking
Er zijn meerdere correcte mogelijkheden om formules in te voeren in Excel.
Hier staat één van deze mogelijkheden. Elke correcte formule die tot eenzelfde uitkomst
leidt, moet u goed rekenen.
B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

C
Kandidaatnaam:
Kandidaatnummer:

D

E

F

G

H

I

correctievoorschrift
234

Fietsverhuur
naam fietsverhuurder De Tocht fietsverhuur
soort fiets

aantal

stadsfiets
tandem

31
2

formules

prijs per
fiets
€
12,00
€
33,00

korting per
fiets
€
4,50 €
€
4,50 €

totaal fietsverhuur €

totaal
232,50 =F10*G10-F10*H10
57,00 =F11*G11-F11*H11

289,50 =SOM(I10;I11)

Workshops
workshop

aantal

ronde 1
ronde 2
materiaalkosten

35
35
70

prijs per
workshop
€
19,95
€
19,95
€
2,50

korting per
workshop
€
75,00 €
€
75,00 €
€

totaal workshops €

totaal
623,25 =F18*G18-H18
623,25 =F19*G19-H19
175,00 =F20*G20
1.421,50 =SOM(I18:I20)

Catering
koude en warme dranken

inhoud

aantal

koffie en thee voor groepen
fles frisdrank
vers vruchtensap
fles huiswijn rood
fles huiswijn wit
krat bier

onbeperkt
1,5 l
1l
0,75 l
0,75 l
24 flesjes

35
6
4
8
8
2

lunch
lunch 1
meerprijs vegetariërs
hapjes
ingrediënten borrelhapjes

GP-1900-f-16-1-c

aantal
35
5
aantal
75

prijs
€
€
€
€
€
€

totaal
2,50
2,05
3,25
3,95
3,95
9,00

prijs per
lunch
€
10,00
€
1,00
prijs per
hapje
€
0,50

€
€
€
€
€
€
€
€

=F26*G26
=F27*G27
=F28*G28
=F29*G29
=F30*G30
=F31*G31
=F32*G32
=F33*G33

totaal
€
€

350,00 =F35*G35
5,00 =F36*G36
totaal

€
totaal catering €
totaal €

23

87,50
12,30
13,00
31,60
31,60
18,00
-

37,50 =F38*G38
586,50 =SOM(I26:I38)
2.297,50 =I14+I22+I39

lees verder ►►►

opdracht A2
voorbeelduitwerking
begintijd

eindtijd

activiteit

locatie

07.30 uur

09.00 uur

tent opzetten, spullen
klaarzetten

Noorderplantsoen

09.00 uur

09.15 uur

koffie- en theekopjes
klaarzetten

Noorderplantsoen

09.15 uur

09.30 uur

inspectie tent door gemeente

Noorderplantsoen

aankomst deelnemers en
uitdelen informatiepakketten
over de stadssafari

Noorderplantsoen

(vanaf)
09.30 uur
09.45 uur

10.00 uur

uitleg

Noorderplantsoen

10.00 uur

10.10 uur

wandelen naar fietsverhuur

-

10.10 uur

12.55 uur

fietstocht inclusief ophalen
en wegbrengen fiets

fietsverhuur en
Burgerdam

12.55 uur

13.05 uur

wandelen naar Frats
Entertainment

-

13.05 uur

14.00 uur

lunch

Frats Entertainment

14.00 uur

14.15 uur

wandelen naar het
Noorderplantsoen

-

14.15 uur

15.00 uur

workshops ronde 1

Noorderplantsoen

15.00 uur

15.15 uur

pauze

Noorderplantsoen

15.15 uur

16.00 uur

workshops ronde 2

Noorderplantsoen

16.00 uur

17.30 uur

borrel met hapjes

Noorderplantsoen

17.30 uur

19.00 uur

afbreken tent en spullen
opruimen

Noorderplantsoen

GP-1900-f-16-1-c
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opdracht A3
De zinnen achter omschrijving evenement/festiviteit zijn voorbeeldmatig.
Andere zinnen met woorden van gelijke strekking moet u ook goedkeuren.

GP-1900-f-16-1-c

25
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opdracht B2
ingevulde tabel
ingrediënten voor koude komkommersoep
hoeveelheden voor:
5 personen

35 personen

ingrediënten

½

3,5

komkommer

½

3,5

paprika

1

7

teentje knoflook

1

7

groentebouillontablet

100 ml

700 ml

4 sprietjes

28 sprietjes/70 gram

1 eetlepel

7 eetlepels/70 ml

yoghurt
verse bieslook
olijfolie

ingrediënten voor viskoekjes
hoeveelheden voor:
5 personen

35 personen

1

7

citroen

60 gram

420 gram

witvis

1

7

1 eetlepel

7 eetlepels/70 ml

½

3,5

40 gram

280 gram

50 ml

350 ml

¼

1¾

4 sprietjes

28 sprietjes/70 gram

verse bieslook

3 eetlepels

21 eetlepels/210 ml

olijfolie

GP-1900-f-16-1-c

ingrediënten

ei
mayonaise
rode ui
paneermeel
yoghurt
komkommer

26
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ingevulde bestellijst

Kandidaatnaam:
Kandidaatnummer:

product
komkommer
paprika
knoflook
groentebouillontablet
yoghurt
verse bieslook
olijfolie
citroen
witvis
eieren
mayonaise
rode ui
paneermeel

GP-1900-f-16-1-c

correctievoorschrift
234
netto nodig voor 35
personen
5,25
3,5
7
7
1050
140
280
7
420
7
70
3,5
280

stuks
stuks
tenen
stuks
ml
gram
ml
stuks
gram
stuks
ml
stuks
gram

inclusief 10% derving
5,8
3,9
7,7
7,7
1155,0
154,0
308,0
7,7
462,0
7,7
77,0
3,9
308,0

stuks
stuks
tenen
stuks
ml
gram
ml
stuks
gram
stuks
ml
stuks
gram

27

aantal te
bestellen
eenheden
6
4
1
1
2

3
3
2
1
1
2

verpakkingseenheid
per stuk
per stuk
per bol (10 tenen)
per pak (8 tabletten)
per liter
per 70 gram
per 500 ml
per 3
per 225 gram
per 6
per 250 ml
per netje van 8
per 250 gram

prijs per
eenheid
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,12
0,89
0,99
0,69
0,85
1,29
0,94
2,00
3,65
1,19
1,39
1,39
0,49
totaal:

prijs totaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,72
3,56
0,99
0,69
1,70
6,00
10,95
2,38
1,39
1,39
0,98
36,75

lees verder ►►►

opdracht B4
voorbeelduitwerkingen
mogelijke juiste voorbeelden

voorbeelden van wat zij wel had moeten doen

(van wat niet goed ging)*

/ adviezen*

persoonlijke hygiëne
haren niet opgestoken /voldoende vast

haren vastgebonden in een staart of haren

gebonden

opgestoken

draagt sieraden (ringen en oorbellen)

sieraden afdoen

geen handen wassen vooraf / na hoesten /

vooraf en tussendoor handen wassen

na citroen knijpen /na hoofd krabben
veegt handen af aan schort / theedoek

handen wassen onder de kraan

hygiënisch en juist omgaan met ingrediënten en materialen
ingrediënten op een gebruikte snijplank

verschillende snijplanken gebruiken voor

leggen

verschillende soorten ingrediënten of snijplank ‘nat’
schoonmaken (om kruisbesmetting te voorkomen)

snijplank afvegen met theedoek

snijplank afwassen zodat de snijplank echt schoon
wordt (om kruisbesmetting te voorkomen)

hetzelfde mes gebruiken voor het snijden van

verschillende messen gebruiken of het gebruikte

verschillende ingrediënten

mes afwassen (om kruisbesmetting te voorkomen)

gebruikte lepel op een snijplank leggen

een aflegbord gebruiken

ingrediënten (bijvoorbeeld kaas) en

een aflegbord gebruiken (om kruisbesmetting te

materialen (bijvoorbeeld rasp) direct op

voorkomen)

werkblad leggen
niet wassen van de sla

sla wassen

niet invetten van de ovenschaal

de ovenschaal wel invetten

het zout op de kip strooien

het zout op de kip inwrijven

dikke stukken stronk van de sla gebruiken

dikke stukken stronk van de sla verwijderen

veilig omgaan met materialen
oven niet voorverwarmen

de oven voorverwarmen voor gebruik

geen gebruik van ovenhandschoenen bij het

gebruik van ovenhandschoenen (om verbrandingen

in de oven zetten van de kip / bij het uit de

te voorkomen)

oven halen van de kip
geen veilige snijtechniek gebruiken

juiste snijtechniek gebruiken met gebogen vingers
(zodat kans op verwonding van de vingers wordt
verkleind)

gebruik van te groot mes bij het snijden van

kleiner mes gebruiken (zodat kans op verwonding

de citroen

van de vingers wordt verkleind)

niet boven het werkblad werken bij het

boven het werkblad werken (zodat knoeien op de

kloppen van de dressing / saus

grond wordt vermeden en je dus niet uit kunt
glijden)

geknoeide dressing / saus op de vloer laten

geknoeide dressing / saus direct opruimen (om

liggen

ongelukken te voorkomen)

* of in woorden van gelijke strekking

GP-1900-f-16-1-c
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5 Berekening cijfer
Het cijfer voor het cspe wordt als volgt verkregen.
De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast.
Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het cspe vast op basis van de regels voor omzetting van
score naar cijfer. Daartoe past de directeur de door het College voor Toetsen en
Examens vastgestelde normeringsterm (N-term) toe.
De N-term wordt bekendgemaakt via Examenblad.nl op het tijdstip dat in de
Septembermededeling is vermeld.
Het cijfer voor het cspe kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld.
Op www.cito.nl  voortgezet onderwijs  centrale examens  normering staat een
Excel-applicatie, waarin u de schaallengte (= de maximumscore van het cspe) en een
door uzelf bedachte N-term kunt invullen.
U kunt dan zien welke cijfers uw kandidaten bij deze door uzelf ingevulde N-term
zouden behalen. Hieraan kan geen enkel recht worden ontleend.

6 Inzenden scores
Let op: sommige praktische opdrachten moeten op meer aspecten beoordeeld worden.
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Gebruik hierbij alleen de scores van vóór een eventuele herkansing.
Zend de gegevens uiterlijk op 18 mei naar Cito.

GP-1900-f-16-1-c
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