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Correctievoorschrift examen VMBO-BB 

2002 
 

maandag 13 mei  
13.30 – 15.00 uur 

 TRANSPORT EN LOGISTIEK THEORIE BB 
 

inzenden scores 
Vul de scores van de kandidaten van uw school in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend die formulieren uiterlijk maandag 27 mei naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1. algemene regels voor de beoordeling 
2. berekening cijfer 
3. vakspecifieke regels 
4. antwoordmodel 
 
 
1 ALGEMENE REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen van toepassing: 
1. Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator scorepunten 

toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn alleen de gehele getallen 0, 1, 2, .., n. 

 
2. Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 

2.1. indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 
aantal scorepunten toegekend; 

2.2. indien een open vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van 
de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
antwoordmodel; 

2.3. indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als 
juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten 
worden toegekend naar analogie of in de geest van het antwoordmodel; 

2.4. indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerst gegeven antwoord beoordeeld; 

2.5. indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerst gegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

2.6. indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel 
foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel 
anders is aangegeven; 

2.7. indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen 
gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 

2.8. indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te 
komen. 

 
3. Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend 

tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
4. Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 

juiste keuzemogelijkheid.  
 
5. Indien de examinator meent dat in een examen of in een antwoordmodel een fout 

of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof het examen 
en antwoordmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het 
Examenbureau VBO/CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

 
6. Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 

antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
 
2 BEREKENING CIJFER 
 
Na de normeringsvergadering wordt de vastgestelde omzettingstabel bekend gemaakt. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor het beroepsgerichte programma Transport en Logistiek zijn geen vakspecifieke 
regels vastgesteld. 
 
 
4 ANTWOORDMODEL 
 
Het antwoordmodel start op de volgende pagina. 
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Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
GER || 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 1 
S115 
 

 3 A 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore  1 
Harlingen 
 

 6 maximumscore  1 
Hij moet een markeringsbord aan de lading hangen. 
 

 7 maximumscore  1 
N384 - N354 - N7 - N354 - N359 
 

 8 maximumscore 1 
correcte route: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO || 
 

 9 maximumscore 1 
N326 – A326   
of   
N326 – A326 – N847 – A73 

Vraag Antwoord Scores 
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 10 C 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
afslag nr. 11 
 

 13 maximumscore 2 
• nee    1 
• het inhaalverbod geldt alleen voor vrachtauto's (geldt niet voor bussen)  1 
 

 14 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld 

 dit geeft een tijdelijke rijstrook omlegging aan 
 het bord geeft het verloop van de rijstroken weer 
 breder dan 2 meter mag je niet over de linker strook 

 
 
JOS || 
 

 15 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld 

 niet levende producten die niet mogen bevriezen 
 bevroren producten 
 diepgevroren producten 

 
 16 A 

 
 17 A 

 
 18 maximumscore 1 

De temperatuurschommeling (minimum en maximum als grens) die de appels tijdens 
het transport mogen hebben. 

 
 19 maximumscore 1 

de CMR (internationale vrachtbrief) 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld 

 omdat anders de vochtige buitenlucht condenseert en bevriest 
 omdat de vloer anders glad wordt door bevriezing van de vochtige buitenlucht  
 om geluidsoverlast te voorkomen  

 
 22 maximumscore 2 

• nee     1 
• risico op geur- en smaakoverdracht     1 
 

 23 maximumscore 1 
eigen bedrijf bellen en om oplossing vragen 
 
 
LIEUWE || 
 

 24 C 
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 25 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld 

 stellingen, opslagruimten, magazijn, transportmiddelen enz. kunnen op deze maten 
worden afgestemd  

 uitwisselbaarheid 
 standaardisatie 

 
 26 C 

 
 27 maximumscore 1 

één antwoord, bijvoorbeeld 
 heftruck 
 reachtruck 

 
 28 D 

 
 29 maximumscore 1 

met folie omwikkelen 
 
 
TREINVERVOER || 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 1 
raccordement 
 

 32 maximumscore 1 
treinlading 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
34 ton 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld 

 geen oponthoud 
 het vermijden van natuurlijke obstakels, bergen, enz 
 verkorten van wachttijden aan grenzen 
 vermindering van documenten, ritmachtigingen, enz. 
 tijd op de trein is rusttijd voor chauffeur 
 beter voor milieu 
 als de chauffeur niet meegaat, besparing loonkosten 

 
per correct antwoord 1 
 
 
LOUISE || 
 

 37 B 
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 38 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld 

 de interne transportmiddelen die er gebruikt worden 
 het aantal palletstellingen t.o.v. het aantal vakkenstellingen 
 het oppervlak per stelling 
 de grootte van het nieuwe magazijn 
 de maximaal toelaatbare druk op de vloer 

 
per correct antwoord 1 
 

 39 C 
 

 40 maximumscore 3 
  drie antwoorden, bijvoorbeeld 

 bereikbaarheid 
 gewicht 
 waarde 
 reinheid 
 bewegelijkheid 
 gevoeligheid voor weer en temperatuur 
 FIFO/ABC-methode 

 
per correct antwoord 1 
 

 41 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld 

 de vaste route door het magazijn bij het orderpicken 
 de volgorde van werkzaamheden met de goederen, vanaf het moment van 

binnenkomst t/m het  moment van verlaten van het bedrijf 
 

 42 A
 

 43 maximumscore 2 
twee antwoorden, bijvoorbeeld 

 flessen 
 emmers 
 bussen 
 jerrycans 
 blikken 
 glazen potten 
 tonnen 

 
per correct antwoord 1 
 

 44 maximumscore 3 
drie antwoorden, bijvoorbeeld 

 beschermen tegen vuil 
 beschermen tegen vocht 
 informatie verstrekken 
 makkelijk te vervoeren 
 reclame 
 voorkomen diefstal 

 
per correct antwoord 1 
 

 45 C 


