Beoordelingsformulier examenonderdeel C
Deelnemer
naam
geboortedatum

te

opleiding
Examenlocatie
naam bedrijf/locatie
adres
postcode+plaats
Examinator
naam

code 670-3 (M6)
naam Onderdeel C - Certificeerbare eenheid Gewasbescherming A
Stap 1: Beoordeel of het examen voldoende of onvoldoende is op basis van het portret.
Portret voor voldoende
Je voert een bestrijding uit zoals opgedragen. Je gebruikt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Je berekent de
hoeveelheid middel en de concentratie juist. Je kiest de juiste werkwijze. Je werkt volgens de voorschriften.
Stap 2: Kruis bij ‘onvoldoende’ hieronder minimaal één criterium aan dat hiervan de oorzaak is.
□

1

Juiste berekening te behandelen oppervlakte

2

Juiste keuze spuitdop en afgifte

3

Juiste berekening hoeveelheid water en middel bij die oppervlakte

4

Juiste keuze, controle en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

5

Juiste methode vullen tank

6

□

7

Juiste manier van uitvoeren bestrijding (uitzetten spuitbanen, spuitdophoogte, loopsnelheid, stoppen tijdens
wisselen baan, rechte banen lopen)
Verwerken restant spuitvloeistof

8

Reinigen, opruimen en afvoeren apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen

□

9

Nauwkeurigheid, netheid, ergonomie

□
□
□
□
□
□

Stap 3: Sommige deelnemers blinken uit. Een deelnemer kan met een ‘goed’ beoordeeld worden als hij ook voldoet aan het volgende portret.
Portret voor goed
Vaktechnisch blink je uit. Je bent zeer zelfstandig in het organiseren, controleren en bijsturen van je werk. Wisselende en
veranderende omstandigheden zie je vooral als uitdaging en niet als probleem.
Stap 4: Kruis het oordeel aan en geef zo nodig een toelichting
Oordeel over onderdeel C:
□
goed
□
voldoende
□
onvoldoende
Toelichting examinator (verplicht als examen onvoldoende is):

Eindbeoordeling
Deelnemer
naam
geboortedatum

te

opleiding

code: 670-3 (M6)
naam: Certificeerbare eenheid Gewasbescherming A
Wanneer krijg je het eindoordeel ‘voldoende’ en ben je geslaagd voor het examen?
•
•
•
•

Onderdeel A is minimaal 4,5 en
Onderdeel B is minimaal 4,5 en
Het gemiddelde van A en B is minimaal 5,5 en
Onderdeel C is minimaal ‘voldoende’

Wanneer krijg je het eindoordeel ‘goed’ voor het examen?
•
•
•
•

Onderdeel A is minimaal 6,5 en
Onderdeel B is minimaal 6,5 en
Het gemiddelde van A en B is minimaal 7,5 en
Onderdeel C is ‘goed’

Neem het oordeel over van de afzonderlijke onderdelen.
Cijfer examenonderdeel A:

..

Cijfer examenonderdeel B:

..

Oordeel over onderdeel C: onvoldoende/ voldoende/ goed

Bereken
Het gemiddelde van A en B:

..

Bepaal op basis van het bovenstaande het eindoordeel over het examen Gewasbescherming A:
□
onvoldoende
□
voldoende
□
goed

Ondertekening

Plaats
Naam examinator

Handtekening deelnemer
(voor kennisname voorlopig resultaat)

Datum
Handtekening

