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Werkinstructie correctie Specifiek rapporteren basis en Rapportage 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Haal het pakket en de laptop op bij de receptie. 
 Controleer of het volgende in het pakket aanwezig is: 

• de opdracht 
• de presentielijst 
• de aanwijzingen en tips correctie Rapportage en Specifiek rapporteren basis 
• de kandidaat-uitwerkingen (2 uitwerkingen per kandidaat) 
• een proces-verbaal 
• een declaratieformulier per corrector 

 Log in met het examinator-account (zie kaart aan de laptoptas). Neem bij problemen 
contact op met de ICT Helpdesk (toestel 619). 

 Ga op het bureaublad naar de snelkoppeling Beoordelingen en open de map:  
1. Ga naar de map met de correctie-datum (datum van vandaag).  
2. Open het beoordelingsrapport (document met de naam <datum> 

beoordelingsrapport 00). Dit document wordt gebruikt om de beoordeling in te 
vullen.  

3. Sla dit document via ‘Bestand/opslaan als’ op bij elke kandidaat die beoordeeld 
wordt, in de map waar ook het origineel staat.  

4. Wijzig de naam van het document door het examennummer en de achternaam 
van de kandidaat aan het eind van de documentnaam toe te voegen (de filenaam 
wordt dan <datum>_beoordelingsrapport 00_<examennummerachternaam>). 
LET OP: zet in de filenaam GEEN punten of andere leestekens. Op deze manier is 
duidelijk welke kandidaat beoordeeld wordt. Dit document is nu klaar voor 
gebruik. 

 
Uitvoeren correctie 
 De opdracht en de uitwerking van de kandidaat dienen door beide correctoren te 

worden gelezen. 
 Geef per corrector op de ‘eigen’ uitwerking van de kandidaat de taalfouten aan door 

middel van de voorgeschreven afkortingen.  
• zelfstandige naamwoorden (znw)  
• overduidelijk onbegrijpelijke zin (oz) 
• werkwoordsvervoegingen (wwv),  
• interpunctie (ip),  
• gebruik hoofdletters (hl) 
• afkortingen (afk) 
• overige spelfouten (os) 

 Na het doorlezen wordt 1 uitwerking inhoudelijk beoordeeld. 
 Neem vervolgens score en het cijfer van de kandidaat over op de presentielijst. 
 Vul bij een onvoldoende cijfer ook de motivatietabel in. 

 
Aandachtspunten bij het uitvoeren van de correctie:  
 Let op tekst en aanwijzingen in het beoordelingsrapport en gebruik de 

(geplastificeerde) ‘Aanwijzingen en tips correctie Rapportage en Specifiek rapporteren 
basis’. 

 Beide correctoren zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig invullen van de 
beoordelingsrapporten. 

 Na de inhoudelijke beoordeling worden op deze uitwerking ook alle taalfouten 
genoteerd. 

 Vul het digitale beoordelingsformulier in. 
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Toelichting op het digitale beoordelingsrapport 
 Alleen (hele) cijfers invullen, geen andere tekens. 
 Als geen punten kunnen worden toegekend, vul dan het cijfer 0 in. 
 Niet gevulde vakjes kleuren groen. Als in een cijfer wordt ingevuld, kleurt het vakje 

wit.  
 Na een beoordeling mogen geen groene vakjes meer te zien zijn. 

 
Administratieve afhandeling na de correctie 
 Controleer of van alle beoordeelde kandidaten een file staat in de map Beoordelingen 

 datum correctie. 
 Vul het proces-verbaal in. 
 Zet de laptop uit (Windows afsluiten) en berg de laptop inclusief toebehoren weer op 

in de tas. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
 Lever de laptop in bij de receptie. 
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