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Werkinstructie correctie Onderzoek en rapportage- 
Persoonsbeveiligingsopdracht 
 
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 kandidaat-uitwerkingen 
• 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 4619). 

1. Ga naar de sharepoint-site en log in met de inloggegevens 
2. Kies links voor het examenonderdeel dat gecorrigeerd gaat worden (dus 

Particulier Onderzoek of Persoonsbeveiliging) 

 
3. Maak voor de uitvoering die gecorrigeerd wordt een nieuwe map aan met het 

menu: nieuw  map 
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4. De naam van de nieuwe map wordt hetzelfde als de uitvoeringcode, maar vervang 
de streepjes door spaties. De uitvoeringscode staat op de presentielijst. 

 

 
5. Open de map door erop te klikken. Als de map niet direct verschijnt, druk op F5 

(verversen). 
 

6. Open via het menu Nieuw een leeg beoordelingsrapport voor de opdracht die 
gecorrigeerd gaat worden (in dit geval 01) 

 
7. Het bestand wordt geopend in de online versie van Excel. Geef het bestand eerst 

een naam door links bovenin de groene balk op het pijltje naas het woordje MAP – 
opgelagen te klikken:  
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De naam van het bestand is opgebouwd uit 
<examendatum>_<opdrachtnummer>_<kandidaatID> dus bijvoorbeeld 
130520_SRB01_784154 (haal Map weg) 

 
 

8. Nu kan het beoordelingsrapport ingevuld worden voor deze kandidaat. Wijzigingen 
worden automatisch opgeslagen.  Als alles vakjes gevuld zijn, kunnen de score en 
het cijfer overgenomen worden op de presentielijst en het bestand afgesloten 
worden middels het kruisje van het tabblad van de browser. 

 
9. Ga nu terug naar stap 6 om een nieuw  (leeg) beoordelingsrapport te openen voor 

de volgende kandidaat. Herhaal dit voor alle kandidaten in deze uitvoering (alle 
kandidaten op de presentielijst voor het examenonderdeel). 
 

10. Als alle kandidaten van de eerste uitvoering zijn beoordeeld, tel dan na of het 
aantal ingevulde beoordelingsrapporten overeen komst met het aantal 
uitwerkingen.  
 

11. Ga terug naar stap 3 voor de volgende uitvoering en herhaal dit voor alle 
uitvoeringen die gecorrigeerd worden.  

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

worden gelezen. 
 Na het doorlezen wordt 1 uitwerking inhoudelijk beoordeeld. 
 Neem vervolgens score en cijfer van de kandidaat over op de presentielijst. 
 

 
Aandachtspunten bij het uitvoeren van de correctie:  

 Let op tekst en aanwijzingen in het beoordelingsrapport. 
 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 beoordelingsrapport 

 Alleen (hele) cijfers invullen, geen andere tekens. 
 Als geen punten kunnen worden toegekend, vul dan het cijfer 0 in. 

 
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. 


