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profielvak produceren, installeren en energie – CSPE GL 2016 
 

instructie voor de examinator 

 
In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de 
voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen 1 tot en met 5 
bevatten algemene informatie, die ook van toepassing is op cspe’s van andere vakken. 
Vakspecifieke informatie treft u aan in de overige paragrafen. De mededelingen over de 
cspe’s van 2016 (Septembermededeling op www.examenblad.nl) bevatten nadere 
informatie over dit cspe. 
 

1 Geheimhouding cspe 

 
1 Veel scholen hebben een protocol voor de afname van het cspe. In dit protocol staat 

dat de examinatoren tekenen voor de ontvangst van de examendocumenten van het 
cspe en verklaren alle zorgvuldigheid in acht te zullen nemen om te voorkomen dat 
de geheimhouding van de examendocumenten wordt geschonden. De examinator 
en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score voor het centraal 
examen vast. In het protocol staat dat de eerste en tweede examinator verklaren dat 
zij de beoordeling in overeenstemming met het correctievoorschrift hebben verricht. 
Op www.vo-raad.nl en www.aocraad.nl staat een goed voorbeeld van een protocol. 

2 Alle examendocumenten (papier en digitaal) zijn geheim. Bewaar ze in een kluis op 
school. Neem ze niet mee naar huis. Voer de voorbereidingen van het examen uit in 
een ruimte waar geen leerlingen aanwezig zijn. 

3 Reik examendocumenten aan het begin van iedere zitting uit aan de kandidaten en 
neem ze na iedere zitting in. Tenzij anders vermeld in de instructie voor de 
examinator hebben kandidaten buiten de zittingen om geen inzage in de 
examendocumenten.  

4 Houd het correctievoorschrift en de instructie voor de examinator voor de 
kandidaten geheim. 

5 Examendocumenten zijn na afloop van de examenperiode pas openbaar. Hetzelfde 
geldt voor de producten die door de kandidaten in het kader van het cspe gemaakt 
worden. Deze kunnen pas na afloop van de examenperiode tentoongesteld of 
meegegeven worden. Pas eind juni is de examenperiode afgelopen (zie het 
examenrooster voor het tweede tijdvak op www.examenblad.nl). Tot die tijd kunnen 
er nog kandidaten geëxamineerd worden en is geheimhouding noodzakelijk. 

6 Eventuele foto- of filmopnamen van de afname mogen alleen gemaakt worden door 
bij de afname betrokken examenfunctionarissen die door de directeur zijn 
aangewezen. Tenzij een opname een onderdeel is van een praktische opdracht 
mogen ook kandidaten dus geen opnamen maken. Eventuele gemaakte opnamen 
mogen niet toegankelijk gemaakt worden zolang er (op andere scholen) nog 
kandidaten geëxamineerd kunnen worden. Tot eind juni is publicatie van cspe-
materiaal via bijvoorbeeld de website van de school of YouTube dus niet 
toegestaan. 
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7 Van de minitoetsen zijn varianten voor gebruik in Facet beschikbaar. Voor de 
afname van een minitoets in Facet moet een afnameplanning worden gemaakt. Een 
afnameplanning is één dag geldig. Alle kandidaten die op dezelfde dag een 
minitoets maken, kunt u in dezelfde afnameplanning zetten. Voor kandidaten op een 
andere dag is een nieuwe afnameplanning nodig. Bij een afnameplanning geeft u 
aan hoeveel varianten gebruikt moeten worden. Als de kandidaten niet bij elkaar op 
het scherm kunnen kijken, kunt u met één variant volstaan. In de overige gevallen 
kiest u voor twee of meer varianten. De varianten van de minitoetsen worden door 
Facet zelf toegewezen. Hierdoor wordt de geheimhouding gewaarborgd.  

8 Op de laatste bladzijde van deze instructie voor de examinator staat vermeld welke 
informatie over de inhoud van het examen vooraf verstrekt mag worden aan de 
kandidaten. In sommige gevallen is ook een instructiefilm beschikbaar. Meer 
inhoudelijke informatie geven, is niet toegestaan.  
De laatste bladzijde in deze instructie voor de examinator behandelt u als een 
examendocument (zie punt 2). Dit examendocument is alleen ter inzage voor de 
kandidaten. U reikt een kopie van deze bladzijde uit in de laatste lesweek die aan de 
afname van het cspe voorafgaat. Gelijk na inzage neemt u deze bladzijde weer in. 

9 Het is niet geoorloofd om de opdrachten van het cspe van dit jaar van tevoren met de 
kandidaten te oefenen. 

 

2 Voorbereiding cspe 

 
1 Om het cspe voor te kunnen bereiden, ontvangt de school in februari zending A van 

de cspe’s. Zending A bevat in tweevoud alle papieren examendocumenten inclusief 
de instructie voor de examinator. Het correctievoorschrift behoort niet tot deze 
zending. In deze examendocumenten is de informatie die niet nodig is voor de 
voorbereiding van het cspe met grijze vlekken bedekt.  

2 Zending B van maart bevat de papieren examendocumenten in kandidaataantallen. 
Met inachtneming van de geheimhouding mag u vijf werkdagen voorafgaand aan de 
start van de afname op uw school, de examendocumenten van zending B gebruiken 
om voorbereid te zijn op de afname van het cspe (bijvoorbeeld door zelf voorafgaand 
aan de afname, het cspe te maken).  

3 Het cspe bestaat uit onderdelen. Elk onderdeel is aangegeven met een hoofdletter 
A, B, C, . …. Elk onderdeel omvat meerdere opdrachten. U bepaalt per onderdeel, 
hoeveel kandidaten gelijktijdig geëxamineerd worden. Paragraaf 6 bevat 
aanbevelingen hiervoor  

4 Laat de opdrachten uitvoeren zoals ze in de examenopdrachten zijn gesteld. Het is 
niet toegestaan opdrachten aan te passen, te vervangen of over te slaan. 

5 Zorg ervoor dat de school voldoet aan de eisen met betrekking tot veiligheid, 
hygiëne en milieu. 

6 Controleer voor aanvang van het examen of per kandidaat alle benodigde 
materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen aanwezig zijn. 

7 Van elk onderdeel van het cspe is de richttijd aangegeven. Zie paragraaf 6 overzicht 
opdrachten. In de Septembermededeling staat in ‘de richtlijnen examentijd cspe’ 
nadere informatie hierover (zie de Septembermededeling op www.examenblad.nl).  
In een cspe kunnen opdrachten voorkomen waarbij het werktempo beoordeeld 
wordt. Let erop dat u tijdens deze opdrachten per kandidaat de tijd exact bijhoudt.  
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8 Cito heeft een helpdesk ingericht voor technische vragen over computergebruik in 
het cspe. Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk kunt u vinden op 
http://ictexamenhelpdesk.cito.nl  

9 Met (vakinhoudelijke) vragen, vragen over Facet of opmerkingen over het cspe kunt 
u terecht bij het Examenloket (www.examenloket.nl - zie de Septembermededeling 
op www.examenblad.nl). 

 

3 Afname cspe 

 
1 Iedere kandidaat werkt individueel aan de opdrachten van het examen. Tenzij 

anders vermeld in de examendocumenten is overleg en samenwerking met anderen 
niet toegestaan. 

2 De opdrachten moeten in de aangegeven volgorde gemaakt worden. Om 
organisatorische redenen kan eventueel van de aangegeven volgorde worden 
afgeweken. 

3 Per onderdeel van het cspe zijn richttijden aangegeven. De richttijden gaan uit van 
een werktempo dat de kandidaat aan moet kunnen. Overschrijding van de richttijd en 
de reden hiervoor kunnen in het protocol vermeld worden (zie de 
Septembermededeling op www.examenblad.nl). 

4 Hulp aan kandidaten door een examinator of anderen tijdens het cspe is niet 
toegestaan, tenzij anders vermeld in het vakspecifieke deel van deze instructie of in 
het correctievoorschrift. Deel de kandidaten vooraf mee dat u hen tijdens het 
examen niet kunt helpen. 

5 Het is niet toegestaan om bij de beoordeling af te wijken van het correctievoorschrift.  
6 Stuur de WOLF-scores in van de eerste afname van de kandidaten, dus vóór een 

eventuele herkansing. 
 

4 Herkansing cspe 

 
1 Herkansing kan pas plaatsvinden nadat het gehele cspe is afgelegd. 
2 Herkansen van het cspe betekent dat de kandidaat het cspe geheel, of onderdelen 

daarvan aangeduid met de hoofdletters A, B, C,… opnieuw aflegt. Tijdens een 
eventuele herkansing demonstreert een kandidaat zijn kennis en vaardigheden door 
dezelfde praktische opdrachten van het cspe nogmaals uit te voeren. 

3 BB- en KB-kandidaten kunnen het cspe herkansen en daarnaast mogen zij het 
centraal examen van één algemeen vak herkansen. GL-kandidaten mogen slechts 
één centraal examen herkansen, dat wil zeggen óf het cspe GL óf het centraal 
examen van één algemeen vak. Met de herkansing van het cspe GL kan derhalve 
pas gestart worden als de uitslag van het eerste tijdvak is vastgesteld.  

4 De kandidaat maakt in de herkansing een andere variant van dezelfde minitoets dan 
tijdens de eerste afname. Van de onderdelen/opdrachten van het cspe waarvan 
meer varianten voorhanden zijn, maakt de kandidaat eveneens een andere variant 
dan tijdens de eerste afname.  

5 Alle scores van de opdrachten in de onderdelen die in de herkansing worden 
uitgevoerd, komen in de plaats van de scores die de kandidaat tijdens de eerste 
afname heeft behaald. Wat niet mag, is dat per opdracht de hoogste score wordt 
genomen. Van de onderdelen die niet worden herkanst, blijft de score staan. 
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6 Het kan voorkomen dat een kandidaat, na een weinig succesvolle herkansing, 
achteraf meedeelt dat hij liever andere onderdelen had willen herkansen. Het 
verdient daarom aanbeveling dat de school voorafgaand aan de herkansing de 
keuze van de te herkansen onderdelen in overleg met de kandidaat en diens 
ouders/wettelijke vertegenwoordigers vastlegt in een overeenkomst. 
 
Voor aanvullende informatie zie de Septembermededeling op Examenblad.nl. 

 

5 ICT-gebruik en dvd met bestanden 

 
1 De digitale bestanden die nodig zijn voor het cspe, worden in maart op dvd aan de 

secretaris van het eindexamen van uw school gezonden. Een handleiding voor het 
ICT-gebruik bij het cspe wordt tegelijkertijd met de digitale bestanden aan uw 
examensecretaris gestuurd. In de handleiding staan onderstaande aandachtspunten 
voor ICT-gebruik. 

2 Overleg vooraf met de ICT-coördinator / systeembeheerder van uw school over de 
afname van de cspe-onderdelen waarbij de computer wordt gebruikt. 

3 Houd per groep één reservecomputer beschikbaar, en bij grotere groepen één 
reservecomputer per tien kandidaten. In de examenzaal dienen één of meer printers 
aanwezig te zijn. 

4 Het is in het belang van de kandidaat dat de systeembeheerder de back-up-
functionaliteiten zo instelt dat bij uitval van de computer zo weinig mogelijk 
examenwerk verloren gaat. Daarnaast wordt aanbevolen dat de examinator / 
surveillant tijdens de afname op de hoogte is van de locatie van de back-up-
bestanden. 

5 De digitale bestanden voor de praktische opdrachten dienen voor de kandidaten 
beschikbaar gemaakt te worden op dvd’s, USB-sticks of op een veilige plaats op de 
centrale server. De kandidaten moeten een duidelijke instructie krijgen waar de 
bestanden te vinden zijn en waar de eigen bestanden opgeslagen moeten worden. 
Op de USB-stick wordt de naam van de kandidaat en het kandidaatnummer 
vermeld. De opdracht is veelal zo geformuleerd dat de kandidaat het door hem 
bewerkte bestand opslaat onder een andere, eigen bestandsnaam. Dit maakt het 
mogelijk dat de kandidaat terugkeert naar het originele bestand, als er iets verkeerd 
mocht gaan.  

6 Wanneer er meer zittingen zijn waarbij de computer gebruikt wordt, gebruikt de 
kandidaat bij elke zitting in principe dezelfde USB-stick. Wanneer een volgende 
zitting op een andere dag of dagdeel plaatsvindt, wordt de USB-stick ingenomen. 
Laat de school de bestanden in een netwerkomgeving opslaan, dan zorgt men 
ervoor dat de toegang tot die bestanden buiten de examentijd geblokkeerd is. 

7 In een volgende zitting mag de kandidaat geen veranderingen aanbrengen in 
examenbestanden die in een eerdere zitting zijn gemaakt. Na elke opdracht of 
examenonderdeel maakt de kandidaat tijdens het examen een afdruk op papier die 
wordt ingeleverd, tenzij anders wordt aangegeven. Deze afdruk is een “beveiliging” 
tegen het later aanpassen van bestanden. Na afsluiting van het examenonderdeel 
worden afdrukken op papier niet meer in ontvangst genomen.  

8 Het toetsprogramma voor de digitale minitoetsen moet vooraf in overleg met de  
ICT-coördinator / systeembeheerder zijn geïnstalleerd en gecontroleerd. 
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6 Overzicht opdrachten 

 

ONDERDEEL A richttijd: 110 minuten akg* 

1 minitoets variant a, b, c, d  

2 praktijkopdracht ICT-gebruik: 2D-CAD-programma met bestand  

3 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand, 
bijlage 1 

 

4 praktijkopdracht ICT-gebruik: 3D-CAD-programma  

5 praktijkopdracht ICT-gebruik: 3D-printer  

ONDERDEEL B richttijd: 220 minuten 

6 minitoets variant a, b, c, d  

7 praktijkopdracht uitwerkbijlage 1, 
twee mondelinge vragen 

6 

8 praktijkopdracht  6 

9 praktijkopdracht   

10 praktijkopdracht  1 

11 praktijkopdracht ICT-gebruik: videobestand (zelfstandig 
afspelend bestand), uitwerkbijlage 2 

 

ONDERDEEL C richttijd: 70 minuten 

12 praktijkopdracht uitwerkbijlage 3  

13 praktijkopdracht bijlage 2 6 

14 praktijkopdracht  6 

15 minitoets variant a, b, c, d  

 
* akg = aantal kandidaten gelijktijdig. Toetstechnisch advies over het aantal 

kandidaten dat bij deze praktijkopdracht gelijktijdig beoordeeld kan worden. 
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7 Vakspecifieke aanbevelingen met betrekking tot de organisatie 
 
Algemene aanbevelingen 
 
Offline gebruik WOLF tijdens praktijkafname 
Het is mogelijk om tijdens de afname van het cspe de beoordelingen van de kandidaten 
direct te verwerken in het programma WOLF. U kunt WOLF installeren op bijvoorbeeld 
een laptop en deze meenemen naar de praktijkruimte of buitenlocatie. 
Voor het invoeren van de scores in WOLF is het namelijk niet noodzakelijk om over een 
internetverbinding te beschikken. Voor een bijbehorende handleiding zie 
http://wolf.cito.nl. 
 
Planning afname 
De onderdelen A, B en C kunnen in willekeurige volgorde worden gemaakt.  
Binnen een onderdeel dienen de opdrachten steeds in de vermelde volgorde te worden 
gemaakt. 
Het verdient aanbeveling om de examenafname over meerdere, korte examendagen te 
spreiden, vanwege mogelijk concentratieverlies aan het einde van de dag. 
 
Voorbereiding 
Voor een goede voorbereiding verdient het aanbeveling dat u voorafgaand aan het 
examen de werkstukken en opdrachten zelf maakt. 
 
ICT 
Bij dit examen horen de volgende bestanden: 
 

bestand opdracht 
pie16gl_installatietekening.dwg (of .dxf) 2 

pie16gl_berekening.xlsm 3 

pie16_filmfragment.exe 11 

 
Controleer vóór aanvang van het examen of de bestanden werken. 
 
Macrobeveiliging 
Veel Word- en Excel-bestanden voor de praktische opdrachten bevatten macro’s.  
In zowel Word als Excel moeten daarom alle macro’s worden ingeschakeld. 
In de Handleiding Applicaties die op de dvd met digitale bestanden te vinden is, staat 
beschreven hoe u dit kunt (laten) doen. 
 
Filmfragment 
Op de dvd staat het bestand pie16_filmfragment.exe. U kunt dit filmfragment op 
onderstaande manier beschikbaar maken voor de kandidaat. 
Kopieer het bestand naar de harde schijf en maak op het bureaublad een snelkoppeling 
naar het bestand pie16_filmfragment.exe. Wijzig de naam van deze snelkoppeling in: 
pie16_filmfragment.exe.  
 
NB: Het bestand dient afgespeeld te worden vanaf de harde schijf van de lokale 
computer. Afspelen met thin-clients wordt ontraden.  
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Afsluiten programma  
Zodra de kandidaat klaar is met het bekijken van het filmfragment, sluit u het 
programma af met de toetscombinatie: Alt - F4. Laat dit niet door de kandidaat doen. 
 
Afname 
 Tijdens dit examen beoordeelt u de kandidaat ook op een professionele 

werkhouding (veiligheid, omgang met gereedschap, machines en materiaal, 
opruimen werkplek). 

 U zorgt ervoor dat de uitgangssituatie bij de opdrachten voor alle kandidaten gelijk 
is. 

 
Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen 
De materialen per kandidaat staan vermeld in paragraaf 8 van deze instructie.  
 
Veiligheid en ingrijpen 
U zorgt steeds voor een veilige situatie voor de kandidaat. 
Het kan noodzakelijk zijn dat u tijdens de uitvoering van de opdrachten ingrijpt om de 
kandidaat te beschermen tegen lichamelijk letsel of om schade aan lokaal, materiaal 
en/of apparatuur te voorkomen. Dit ingrijpen neemt u mee in de beoordeling: zie 
hiervoor het beoordelingsschema. 
 
Fouten herstellen 
De kandidaat mag tijdens het maken van het examen zelf-geconstateerde fouten in het 
werkstuk herstellen. 
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Aanbevelingen per opdracht 
 
Opdracht 2 
− U laat de kandidaat tekenen met een 2D-CAD-programma. 
− U vertelt de kandidaat waar het bestand op de computer staat en waar hij het kan 

opslaan. 
− De tekening in het bestand heeft meerdere lagen. U vertelt de kandidaat dat hij 

moet tekenen in de lagen die niet op slot staan. 
− De kandidaat moet het bestand afdrukken en de afdruk bij u inleveren. 
 
U beoordeelt ook het werktempo: 
− De kandidaat mag eerst de tekst in het opgavenboekje doorlezen. 
− U zorgt ervoor dat de kandidaat ook zelf de tijd in de gaten kan houden met een klok 

of een stopwatch. 
− U meet de tijd vanaf het moment dat de kandidaat het CAD-bestand opent. U 

noteert deze begintijd in het correctievoorschrift. 
− Als de kandidaat zegt dat hij met de opdracht klaar is, noteert u deze eindtijd in het 

correctievoorschrift. 
 
Opdracht 3 
− Bij aanvang van de opdracht deelt u bijlage 1 uit. 
− U vertelt de kandidaat waar hij het Excel-bestand kan vinden en waar hij het moet 

opslaan. 
− Als de kandidaat de berekening af heeft, moet hij het bestand afdrukken en bij u 

inleveren. 
− Hij moet dan ook bijlage 1 inleveren. 
 
Opdracht 4 
− U laat de kandidaat tekenen met een 3D-CAD-programma. 
− De kandidaat maakt zelf een nieuw bestand aan. 
 
Opdracht 5 
− U geeft de kandidaat instructies voor het 3D-printen van het 3D-model. 
− U zorgt ervoor dat de kandidaat zijn eigen bestand alleen print als dat foutloos is. 

Als het eigen ontwerp na twee herkansingen niet juist is, dan moet u een ander 
bestand aanreiken om te printen. 

 
Opdracht 7   
− U geeft de kandidaat de benodigde materialen (zie paragraaf 8). 
− De kandidaat maakt de drie stuknummers van het bedieningskastje volgens de 

gegeven tekeningen en de verstrekte materialen, gereedschappen en machines. 
− De kandidaat en u controleren deze drie stuknummers aan de hand van 

uitwerkbijlage 1. Deze uitwerkbijlage deelt u uit nadat de kandidaat de drie 
stuknummers heeft gemaakt. 

− Na het maken van de stuknummers stelt u de kandidaat twee theorievragen. Deze 
mondelinge vragen staan in het correctievoorschrift. 
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Opdracht 8  
U geeft de kandidaat de materialen en gereedschappen die nodig zijn voor deze 
opdracht (zie paragraaf 8). 
 
Opdracht 9 
U geeft de kandidaat de materialen die nodig zijn voor deze opdracht (zie paragraaf 8). 
De kandidaat laat de werking van de opgebouwde practicumschakeling door u testen. 
Als de werking niet juist is, krijgt de kandidaat één kans om dit te herstellen. U mag 
hierbij niet aangeven wat fout is. Hierna test u de werking opnieuw. 
 
Opdracht 10 
Voorbereiding door kandidaat 
De kandidaat krijgt tien minuten de tijd om zich voor te bereiden op het 
opleveringsgesprek. Hierbij mag hij het opgavenboekje en alle bijlagen gebruiken. 
 
Het opleveringsgesprek 
− De kandidaat voert een opleveringsgesprek met de klant. Uzelf of een andere 

docent speelt de rol van de klant. 
− Het gesprek duurt ongeveer vijf minuten.  
− Om de elektrische installatie te kunnen demonstreren, is het noodzakelijk dat er 

spanning op wordt gezet. Denkt u aan de veiligheid! 
 
Aanwijzingen voor de rol als klant 
− Uw rol is in de gesprekken met de verschillende kandidaten neutraal en gelijk. 
− U geeft de kandidaat de gelegenheid het gesprek te beginnen. Pas als de kandidaat 

dit niet doet, opent u het gesprek. 
− U geeft de kandidaat de gelegenheid om 

• de werkvolgorde kort toe te lichten; 
• de samenstelling en werking van de besturing uit te leggen. 
De kandidaat moet het bovenstaande uit zichzelf doen. Als hij dit niet of onvolledig 
doet, kunt u de volgende vragen stellen. 
 

Wat heb je gedaan bij de voorbereiding van de opdracht? 

In welke volgorde ben je te werk gegaan? 

Hoe werkt de schakeling? 

Wat doet het bedieningskastje? 

Op welke spanning wordt de schakeling aangesloten? 23 V (24 V) 

Wat is de frequentie van de spanning? 50 Hz 

Hoe hoog is de spanning waarop het relais werkt? 23 V (24 V) 

 
Opdracht 11 
− U geeft de kandidaat uitwerkbijlage 2 en u vertelt waar het bestand 

pie16_filmfragment.exe op de computer staat. 
− De uitleg van de opdracht kan de kandidaat onbeperkt afspelen. 
− Het filmfragment mag en kan maar twee keer worden afgespeeld. 
− Voor verdere uitleg over het bestand zie de algemene aanbevelingen voor ICT van 

deze paragraaf. 
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Opdracht 12 
U geeft de kandidaat uitwerkbijlage 3. 
 
Opdracht 13 
− U geeft de kandidaat de benodigde materialen (zie paragraaf 8) en bijlage 2. 
− De kandidaat moet de schakeling helemaal zonder hulp opbouwen. 
− Als de kandidaat de schakeling heeft opgebouwd, controleert u de schakeling.  
− Als de schakeling niet juist is, krijgt de kandidaat één kans om de schakeling te  

herstellen. U mag hierbij niet aangeven wat fout is. Hierna controleert u de 
schakeling opnieuw. 

 
Opdracht 14 
− U geeft de kandidaat de benodigde materialen (zie paragraaf 8). 
− De kandidaat moet het besturingsrelais helemaal zonder hulp aansluiten. 
− Als de kandidaat het besturingsrelais heeft aangesloten, controleert u dit.  
− Als dit niet juist is, krijgt de kandidaat 0 punten in het correctievoorschrift. U sluit het 

besturingsrelais dan zelf voor de kandidaat aan. De kandidaat kan nu het 
besturingsrelais programmeren.  

− Als het programma niet juist is, krijgt de kandidaat één kans om het programma te  
herstellen. U mag hierbij niet aangeven wat fout is. Hierna controleert u het 
programma opnieuw. 
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8 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen 

 
Algemeen 
Voor eventuele ICT-benodigdheden zie paragraaf 7. 
 
 
Overzicht per opdracht 
 
Opdracht 2 
− een goed zichtbare klok 
− een horloge of stopwatch 
 
Opdracht 5 
− een 3D-printer 
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Opdracht 7, 8 
 
per kandidaat 
 

  

 

9 1 lengte van 1 meter 

VmVL 5 x 0,75 mm met 

4 banaanstekkers 

  staat niet in de 

samenstelling-

tekening 

8 1 contactmoer voor 

pakkingbus 

M16   

7 1 pakkingbus M16   

6 1 drukknop inbouw Ø15  verbreek (rood) 

5 2 drukknop inbouw Ø15  maak (groen) 

4 4 cilinderkopschroef M4 x 10 ISO 1207  

3 2 tussenblok 50 x 20 x 10 POM of pvc  

2 1 onderplaat 110 x 60 x 1,5 aluminium  

1 1 bovenplaat 110 x 60 x 1,5 aluminium  

No Aantal Benaming Afmeting Norm/Materiaal Opmerkingen 

Schaal: (zie werktekeningen) Getekend: Algemene tolerantie:

Verspanen ± 0,5 mm

Plaatwerk ± 1mm 

Maateenheid: mm Klas: 

Datum:  Gezien: 

 Benaming:   

             bedieningskastje 
Nummer: A4 

 
voorbeeld van stuknummers 5 en 6: 
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Opdracht 9 
practicumopstelling met 23 V AC (indien uw practicumopstelling is uitgerust met een 
spanningsbron van 24 V AC dan mag deze spanning ook gebruikt worden. U vertelt dit 
aan de kandidaat.) 
met: 
− set meetsnoeren 
− 2 practicumbordjes met een relais met minimaal 3 wisselcontacten 
− 2 practicumbordjes met een lamphouder met lamp 24 V 
− 1 practicumbordje om het bedieningskastje op aan te sluiten (zie onderstaande foto 

als voorbeeld) 
 

 
 
Opdracht 13 
practicumopstelling met perslucht: 
− twee dubbelwerkende pneumatische cilinders 
− een handbediend pneumatisch 3/2- ventiel (veerretour) 
− twee rolbediende 3/2-eindventielen (veerretour) 
− een bi-stabiel 5/2-ventiel luchtgestuurd 
− een 5/2-ventiel luchtgestuurd (veerretour) 
− twee snelheidsregelventielen 
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Opdracht 14  
practicumopstelling 24 V AC of DC afhankelijk van het type besturingsrelais. 
(indien uw practicumopstelling is uitgerust met een spanningsbron van 23 V AC dan 
mag deze spanning ook gebruikt worden. U vertelt dit aan de kandidaat.) 
met: 
− set meetsnoeren 
− practicumbordje met programmeerbaar besturingsrelais 

(bijvoorbeeld easy 512-DC-RC)  
− practicumbordje met twee signaallampen 24 V (bij voorkeur met rode en groene 

lens) 
− practicumbordje met één terugverend maakcontact 
− practicumbordje met signaallamp 24 V als simulatie voor de zoemer  
 
Misschien is het stuurrelais op uw school geen onderdeel van het schakeltechnisch 
practicum. U dient in deze situatie vooraf een bordje te maken waarop het stuurrelais is 
gemonteerd. Op het bordje zijn stekerbusjes geplaatst voor de aansluiting van het 
stuurrelais. Hieronder ziet u een tekening van een bordje als voorbeeld: een Easy-relais 
dat werkt op een gelijkspanning van 24 V. 
 

 
 
 



 GP-1300-f-16-1-i 15 lees verder ►►►

 

profielvak produceren, installeren en energie – CSPE GL 2016 
 

algemene informatie voor de kandidaat 
 
Inleiding 
Dit examen heeft drie onderdelen: 
 Onderdeel A ontwerpen 
 Onderdeel B maken en installeren 
 Onderdeel C automatiseren 
 
Wat ga je doen? 
 Bij onderdeel A ga je 2D- en 3D-CAD-tekenen. Eerst maak je met 2D-CAD 

een installatietekening af. Je voert ook een berekening uit voor de installatie. 
Bij een andere opdracht maak je met 3D-CAD een onderdeel voor een 
flenskoppeling. Je print dit onderdeel met een 3D-printer. 

 Bij onderdeel B maak je een bedieningskastje voor de besturing van een 
transportband. Ook bouw je de bijbehorende schakeling op in een practicum. 
Als je klaar bent, voer je een opleveringsgesprek. Tot slot maak je een 
opdracht over een filmfragment. 

 Bij onderdeel C maak je een werkvoorbereiding over pneumatiek en bouw je 
een pneumatische schakeling op. Ook ga je een relaisschakeling opbouwen 
en programmeren. 

 Je maakt ook drie minitoetsen over de theorie. 
 
Overzicht van de opdrachten 
 

Onderdeel A een minitoets maken 
een 2D-CAD-tekening afmaken 
een berekening uitvoeren in Excel 
een 3D-CAD-tekening maken 
een 3D-onderdeel printen 

Onderdeel B een minitoets maken 
een bedieningskastje maken, monteren en bedraden 
een schakeling opbouwen in een practicum 
een opleveringsgesprek voeren 
een opdracht over een filmfragment maken 

Onderdeel C een werkvoorbereiding over pneumatiek maken 
een pneumatische schakeling opbouwen 
een elektrische schakeling opbouwen 
een relais programmeren 
een minitoets maken 

 
Wanneer je deze informatie hebt gelezen, lever je het blad weer in bij je docent. 

einde  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 240
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 240
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 400
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor de Cito Pitstop-Server en daarna geschikt zijn voor reproductie door Lijnco \(B.Helmantel, 2011-10-04\).)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


