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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
Gebruik de Shell wegenkaart 29e editie. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
DC HET CENTRUM  

  
   Sander is hoofd van de afdeling op- en overslag in een groot distributiecentrum, DC Het 

Centrum. 
     Er is een stuk magazijn aangebouwd dat moet worden ingericht met stellingen. 

 
1p  1 Sander wil met de computer snel een bedrijf vinden dat stellingen verkoopt en plaatst. 

Hij wil ook informatie over afmetingen en prijzen.  
 Waar vindt hij snel de meest complete informatie? 

 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  2 Sander heeft drie bedrijven in de buurt gevonden die de juiste stellingen kunnen leveren 
en plaatsen.  

    Waarvan zal zijn keuze afhangen? Noem twee punten. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Sander kiest voor Stellingbouw BV.  Pascal, werkzaam bij Stellingbouw BV, plaatst de 
nieuwe stellingen. 

     Over de inrichting van het nieuwe magazijn overlegt Sander van DC Het Centrum met 
Pascal. Hierbij komt ook de routing in het magazijn aan de orde. 

 
1p  3  Wat is routing in een magazijn? 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  4 Waarvan is het aantal stellingen dat je in dit nieuwe stuk magazijn kunt plaatsen 
afhankelijk? 
A het aantal palletstellingen ten opzichte van het aantal vakkenstellingen 
B het benodigde grondoppervlak per stelling 
C het merk stellingen 
 
Pascal werkt aan de nieuwe palletstellingen. Deze stellingen worden 5 meter hoog. 
Om de stellingen aan de vloer vast te maken, moet Pascal gaten in het beton boren. 
 

2p  5  Noem twee persoonlijke veiligheidsmiddelen die Pascal gebruikt tijdens het boren. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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C 
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1p  6 Welk van onderstaande hulpmiddelen is het meest geschikt voor Pascal om de hoogste 
liggers in de stelling te bevestigen? 
A heftruck 
B hoogwerker 
C ladder 
D trap 

 
1p  7 Op de vier hoeken van de stelling plaatst Pascal het onderdeel zoals te zien is in 

onderstaande afbeelding. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Noem de functie van dit onderdeel. 

         
.......................................................................................................................................... 
 

1p  8 Er komt ook een aantal legbordstellingen bij in het nieuwe gedeelte. Deze stellingen 
moeten geschikt zijn voor opslag van jerrycans met 5 liter wasbenzine. 

   Sander kan kiezen uit onderstaande materialen voor de legborden van deze stellingen.  
   Wat is het meest geschikte materiaal in verband met brandveiligheid? 

A hout 
B kunststof 
C metaal 
 

1p  9 Voor het transport in het nieuwe deel van het magazijn koopt Sander een elektrische 
heftruck.  

    Noem de belangrijkste reden waarom Sander een elektrische heftruck koopt in plaats 
van een heftruck op LPG. 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  10 Sander heeft ook nog twee stapelaars in het magazijn in gebruik. 
    Noem één nadeel van het werken met een stapelaar ten opzichte van een heftruck. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
 
IN HET MAGAZIJN 
 
Ondanks de uitbreidingen in het magazijn gaat het normale werk door. Monique, een 
magazijnmedewerkster, moet de binnengekomen orders picken.  
 

1p  11 Er  is een aantal orders binnengekomen. 
    Wat wordt bedoeld met de doorlooptijd van een order in een bedrijf?  
    

.......................................................................................................................................... 
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Monique gaat de order picken met behulp van de orderverzamelstaat. Zie bijlage. 
 

1p  12 Welk van onderstaande interne transportmiddelen is het meest geschikt om deze 
goederen op te halen? 
A magazijnwagen 
B pompwagen 
C steekwagen 
 

1p  13 Op de locatie D040303 ziet Monique dat een van de dozen kapot is.  
   Op welk onderstaand formulier moet Monique melding maken van deze kapotte doos? 

A artikelkaart  
B controle magazijn ontvangstbon 
C locatie mutatielijst 
D werkbon magazijn 
 
Na het orderpicken gaat Monique de artikelen verzendgereed maken. De koplampunit 
moet Monique eerst inpakken. Daarna gaat alles in een rolcontainer. De rolcontainer zet 
Monique bij de expeditie. 
 

2p  14 De doos met de koplamp vult Monique af met een speciaal materiaal.  
    Noem twee eisen waaraan een vulmiddel moet voldoen. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  15 Monique moet bij het stapelen van de goederen in een rolcontainer op een aantal 
voorschriften letten.  

 Noem twee voorschriften. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  16 Wat is de rolcontainer bij de expeditie nu geworden? 
A een intern transportmiddel 
B een transporteenheid 
C een verpakkingsmiddel 
 

1p  17 Met de goederen in de rolcontainer wordt een document meegestuurd. 
Welk van de volgende documenten is dat? 
A de bestelbon 
B de orderpicklijst 
C de paklijst 
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Een tweede opdracht voor Monique is het stapelen van 12 dozen 
van 600 x 400 x 400 (zie de onderstaande afbeelding) op een europallet. 

 
600 x 400 x 400 
 

1p  18 Hoeveel dozen gaan er maximaal in de eerste laag op de pallet? 
A 2 
B 4 
C 8 

 
1p  19 Monique zet deze dozen vast op de pallet zoals te zien is in onderstaande afbeelding. 

 
 Hoe heet deze methode van vastzetten? 

 
.......................................................................................................................................... 

 
 

1p  20 In de afbeelding bij vraag 19 zijn twee onderdelen aangegeven. 
 Hoe heten deze twee onderdelen? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

Onderdeel 1

Onderdeel 2
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1p  21  Waarvoor dient onderdeel 1 bij de afbeelding in vraag 19? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  22 Naast de afgebeelde manier (bij vraag 19) en het foliewikkelen zijn er nog andere 
methodes om te voorkomen dat de dozen op de pallet kunnen verschuiven.  

    Noem er één. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
ZENDING NAAR DUITSLAND 
 
In DC Het Centrum is ook een deel van het magazijn bestemd voor gekoelde opslag. 
Hier liggen onder andere medicijnen voor een aantal ziekenhuizen.  
Er moet een zending medicijnen naar een ziekenhuis in Duitsland. 
Monique verzorgt deze zending. 
 

1p  23 De medicijnen, in flessen, worden gekoeld vervoerd in ijs.  
Waarin zullen de flessen worden vervoerd? 
A houten kisten 
B kartonnen dozen 
C plastic boxen 
 

1p  24 De medicijnen die Monique uit de stelling gehaald heeft, worden afgeboekt. 
Op welk van onderstaande documenten boekt Monique deze medicijnen af? 
A mutatielijst magazijn 
B orderpicklijst 
C voorraadkaart 
 

1p  25 Om de medicijnen in Duitsland te krijgen, maakt DC Het Centrum gebruik van een 
expediteur. 

    Wat regelt deze expediteur ten minste? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  26  Welke vrachtbrief moet Monique invullen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  27  Moeten voor deze medicijnen invoerrechten betaald worden aan de Duitse overheid? 
Verklaar het antwoord. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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ONTVANGST GOEDEREN 
 
Er komen ook goederen binnen bij DC Het Centrum. Martijn neemt een partij 
binnengekomen goederen op pallets aan. Twee pallets uit deze partij zijn dagpallets. 

 
2p  28  Noem twee redenen waarom een bedrijf gebruik maakt van dagpallets. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Op een andere binnengekomen pallet zijn de goederen in folie gewikkeld. 
 

2p  29  Noem twee redenen waarom de goederen in folie gewikkeld worden. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  30  Welke twee soorten folie kunnen gebruikt zijn om de goederen te wikkelen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  31 Op een binnengekomen pallet zijn de goederen gestapeld zoals in onderstaande  
   afbeelding is te zien.  

 
    Welke manier van stapelen is dit? 

 
.......................................................................................................................................... 
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1p  32 In de dozen zitten monitoren.  
Welke van onderstaande etiketten zitten op deze dozen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A etiketten 1, 2 en 3 
B etiketten 1, 2 en 4 
C etiketten 1, 3 en 4  
D etiketten 2, 3 en 4 
 

1p  33 Hoe heten de etiketten van de vorige vraag? 
A behandelingsetiketten 
B gevaarsetiketten 
C waarschuwingsetiketten 
 
 
VERVOER VAN GOEDEREN 
 
Bas werkt als chauffeur bij het transportbedrijf Volgas. Hij rijdt met een trekker met 
koeloplegger. 
 

1p  34 Hoe breed mag deze koeloplegger volgens de wet maximaal zijn? 
A 2,50 meter 
B 2,55 meter 
C 2,60 meter 
D 2,65 meter 
 

1p  35 Het laadvermogen van de oplegger waar Bas mee rijdt is 17,5 ton.  
Met welk rijbewijs mag Bas deze trekker / oplegger besturen? 
A rijbewijs A  
B rijbewijs B en E bij B 
C rijbewijs C en E bij C 
D rijbewijs D en E bij D 
 
 
Een gedeelte van de weektaak van Bas volgt hieronder. 
 
Maandag 
 

   Op maandag moet Bas een lading van Goes naar Roosendaal brengen. 
 

1p  36 Hij rijdt via de A58.  
 Welke tunnel passeert Bas dan? 

 
.......................................................................................................................................... 
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1p  37  Welk E-nummer heeft de A58? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  38 Wat voor soort weg is de A58? 
A een autosnelweg 
B een autoweg 
C een provinciale weg 
 

1p  39 Vlak voor Roosendaal ziet Bas het onderstaande verkeersbord langs de weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wat betekent dit zwart-wit gestreepte bord? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  40 In Roosendaal moet Bas lossen op industrieterrein de Borchwerf. 
 Welke afslag op de A17 moet hij dan nemen? Schrijf het nummer van deze afslag op. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
In Roosendaal komt Bas in de onderstaande verkeerssituatie terecht. 
 

 
1p  41 Wat is hier nu de wettelijke volgorde van doorgang? 

A auto, fiets, Bas 
B Bas, auto, fiets 
C fiets, auto, Bas 
D fiets, Bas, auto 
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Dinsdag 
 

1p  42 Dinsdag moet Bas vanuit Kloetinge (bij Goes) via Zaamslag en Vaartwijk naar Hulst. 
Hij gaat via de veerdienst Kruinigen - Perkpolder.  

    Plan de meest logische route voor Bas. Noteer de nummers van de wegen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  43 Over welk water vaart het veer Kruiningen - Perkpolder? 
A de Oosterschelde 
B de Schelde 
C de Westerschelde 
 

1p  44 Bas rijdt vanuit Hulst over België via de N60 naar de N49, door de Liefkenshoektunnel naar 
Goes.  

    Hoeveel kilometer rijdt hij dan op de E34? 
  
.......................................................................................................................................... 
 

1p  45 Op de terugrit naar Goes op de A58 ziet Bas het hieronder afgebeelde bord. 
 

 
 
Wat geeft dit bord aan? 
A de adviessnelheid 
B de maximumsnelheid 
C de minimumsnelheid 
 


