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 TRANSPORT EN LOGISTIEK CSE GL 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een uitwerkboekje en een bijlagenboekje.  

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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09.00 - 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
TRANSPORTBEDRIJF VAN WEEREN 
 
Petra werkt als assistent-expediteur bij transportbedrijf Van Weeren in Groningen.  
Het bedrijf is gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare medicijnen in flessen voor 
ziekenhuizen, apothekers en drogisten in heel Europa. 
 

1p  1 Er moet een zending medicijnen naar Zwitserland.  
    Welk ladingdocument moet Petra invullen als de medicijnen worden vervoerd over de 

weg? 
 

1p  2 Er komt een spoedbestelling binnen. Petra verzendt de medicijnen per vliegtuig.  
    Hoe wordt de vrachtbrief genoemd die bij transport per vliegtuig wordt gebruikt? 

 
De europallets staan in Groningen in palletstellingen klaar voor vervoer.  
Petra maakt gebruik van een heftruck met het volgende lastdiagram. 
 

 
 

 
1p  3 De pallets staan in de stellingen. De zwaartepuntsafstand van elk pallet is 60 cm. 
   Petra wil veilig 800 kg op 4,70 m uit de stelling halen. 

 Kan dat? Verklaar je antwoord. 
 

1p  4 De heftruck van Petra wordt alleen binnen gebruikt. 
Welk soort aandrijving zal deze heftruck hebben? 
A benzinemotor 
B elektromotor 
C dieselmotor 
D LPG-motor 
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DIEPVRIES VIS 
 

   Het bedrijf ‘Diepvries Vis’ verzorgt de opslag en het transport van vis. 
Het bedrijf beschikt over een aantal vriescellen en koelwagens. 
 

1p  5 Peter werkt als magazijnmedewerker in een van de vriescellen. 
    Welke beschermingsmiddelen zal Peter nodig hebben? Noem er twee. 

 
1p  6  Kan voor de bestrijding van brand een sprinklerinstallatie gemonteerd worden in de 

vriescellen? Verklaar je antwoord. 
 

1p  7 In welke productgroep wordt de vis ingedeeld die zich in de vriescellen bevindt?  
A bevroren producten 
B diepvries producten 
C levende producten 
D niet-levende producten 
 
Er komt bij 'Diepvries Vis' een container met dozen inktvis binnen. De dozen inktvis 
moeten omgepakt worden op pallets. 
 

1p  8 Het ompakken van de inktvis gebeurt handmatig.  
Hoe zwaar mag een doos inktvis volgens de Arbo maximaal wegen? 
A 25 kg 
B 35 kg 
C 45 kg 
D 55 kg 
 

1p  9 Op de dozen inktvis zit onderstaand etiket. 
 Wat geeft dit etiket aan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1p  10 Wat voor soort etiket is in de vorige vraag afgebeeld? 

A behandelingsetiket 
B gevarenetiket 
C vervoeretiket 
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Maurice, chauffeur bij Koeltrans, moet met een lading vis en groenten uit Groningen naar 
Duitsland. 
 

1p  11  Mag Maurice, naast een lading groenten, in dezelfde laadruimte ook een partij verse 
vis meenemen? Verklaar je antwoord. 

 
1p  12 Maurice controleert bij het laden onder andere of het aantal colli klopt. 

Wat voor soort controle is dit? 
A controle op kwaliteit 
B controle op kwantiteit 
C controle op schade 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 13 tot en met 19 bijlage 1. 
 

1p  13  Wat is het factuuradres voor deze lading? Schrijf de naam en het adres volledig op. 
 

1p  14  Geef twee redenen waarom het factuuradres en het afleveradres niet hetzelfde zijn. 
 

1p  15 Hoeveel colli heeft Maurice bij zich?  
A 1 
B 4 
C 5 
 

1p  16 Onder welke vervoersconditie wordt het transport uitgevoerd?  
A franco 
B niet-franco 
C onder rembours 
 

2p  17  Noem twee punten waaraan je op de vrachtbrief kunt zien dat er op de twee pallets 
niet dezelfde soort vis wordt vervoerd. 

 
Maurice krijgt onderweg problemen met de koeling. Koeltrans huurt een tweede 
vervoerder in om de lading naar Duitsland te vervoeren. 

 
1p  18  Waar op de vrachtbrief moeten dan de gegevens van deze tweede vervoerder worden 

ingevuld? Schrijf het vaknummer op. 
 

1p  19 De vrachtbrief bestaat uit 4 bladen.  
Voor wie is blad 2? 
A voor de afzender 
B voor de geadresseerde 
C voor de vervoerder 
 

1p  20  Hoe lang mag Maurice maximaal onafgebroken rijden? 
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1p  21 De auto van Maurice wordt door het bedrijf voorzien van de op onderstaande afbeelding 
genummerde onderdelen.  

 
 

 Noem twee gunstige effecten van onderdeel 1. 
 
1p  22 In Duitsland komt Maurice op een drukke weg in een enorme regenbui. 

Hij zet de ruitenwissers aan. 
Wat voor licht zal hij voor de veiligheid inschakelen? 
A dimlicht 
B grootlicht 
C stadslicht 

 
1p  23 Op weg naar Duitsland ziet Maurice, net voor de grens, dat een vrachtauto gesleept wordt 

door een collega. 
Welke van onderstaande manieren is wettelijk toegestaan? 

 
 situatie 1 situatie 2 
A toegestaan toegestaan 
B toegestaan niet toegestaan 
C niet toegestaan toegestaan 
 

1p  24 Maurice vertrekt voor een rit naar Duitsland met een volle tank. Hij besluit om na 630 km 
te hebben gereden te gaan tanken. Met 185 liter diesel is de tank weer vol.  

 Hoeveel kilometer rijdt de vrachtwagen op 1 liter diesel? (2 decimalen achter de 
komma nauwkeurig). 

 
1p  25 In Duisburg aangekomen, vult Maurice de tachograafschijf in. 

   Noteer de ontbrekende gegevens op de tachograafschijf op uitwerkblad 1. 
 

situatie 2 

situatie 1 
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GROENLEER 
 
Groenleer is een landelijke winkelketen in tuinartikelen. Groenleer heeft een eigen 
distributiecentrum. 
 

1p  26 Het distributiecentrum DC Groenleer levert goederen van diverse afmetingen aan de  
    verschillende filialen. Een van de drie afmetingen is grootgoed.  

 Noem de andere twee. 
 

2p  27  Noem twee redenen waarom Groenleer onderscheid maakt in afmetingen van 
goederen. 

 
1p  28  Teken in een schema de juiste plaats van DC Groenleer, als je weet dat er drie 

leveranciers, een DC en vijf filialen zijn! 
 

1p  29 DC Groenleer slaat zijn goederen op volgens het ABC-systeem. 
    Wat betekent de C in dit systeem? 

 
2p  30  Noem twee redenen waarom het belangrijk is voor Groenleer om een goede 

voorraadadministratie bij te houden. 
 

2p  31 Groenleer kan op verschillende manieren een offerte aanvragen bij een leverancier. 
 Noem drie moderne, snelle manieren. 

 
2p  32  Noem drie redenen waarom Groenleer goederen bij een bepaalde leverancier inkoopt. 

 
2p  33 In het magazijn van Groenleer worden bij het verzend gereedmaken fysieke handelingen 

verricht.  
 Noem er drie. 

 
1p  34 Er wordt bij het DC van Groenleer gereclameerd door een filiaal. 

 Wat wordt verstaan onder ‘reclameren’? 
 
DC Groenleer heeft een offerte aangevraagd bij twee fabrikanten van kunststofvijvers.  
Een deel van beide offertes zie je hieronder. 
 
Offerte 1: 
24 vijvers       à          € 90,- 
vrachtkosten            € 75,- 
administratiekosten € 10,- 
BTW 19 % 

 
Offerte 2: 
24 vijvers:   € 2350,- franco 
administratiekosten € 15,- 
BTW 19 % 
 

2p  35  Wat is het factuurbedrag voor offerte 1 inclusief BTW? 
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1p  36 Wat is de prijs per vijver inclusief BTW bij offerte 2?  
A €   18,72 
B €   79,82 
C € 117,15 
D € 117,26 

 
1p  37 Groenleer kiest de vijvers van de fabrikant met offerte 1. De winstopslag die Groenleer 

berekent, is 30%. 
 Laat door middel van een berekening zien wat een vijver bij Groenleer kost inclusief 

 BTW. 
 
 Gebruik voor het beantwoorden van vraag 38 tot en met 40 bijlage 2 ‘Algemene 

Voorwaarden’. 
 
1p   38 Twee van de geleverde vijvers vertonen een iets andere vorm ten opzichte van 

de 22 andere.  
 Heeft Groenleer recht op omruiling van deze twee vijvers? 

 Verklaar je antwoord. 
 
1p  39 De vijvers zijn op 18 april 2003 afgeleverd bij Groenleer. De factuur is op 21 april 

binnengekomen en op 29 april door Groenleer betaald.  
Tot welke datum loopt de garantie? 
A tot 18 – 04 – 2004 
B tot 21 – 04 – 2004 
C tot 29 – 04 – 2004 

 
1p  40  Welke drie mogelijkheden heeft de ‘Verkoper’ als er een duidelijk gebrek aan een 

 verkocht product te zien is? 
 
 
VERVOERPROGNOSES 
 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een onderzoek laten uitvoeren voor wat 
betreft het vrachtvervoer in de toekomst. Het resultaat hiervan staat in onderstaande 
tabel. 
 
Vervoerprognoses voor Nederland in miljoenen tonnen 
 Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer

1997 334,5 72,6 5,2
2002 360,4 78 5,8
2007 410,7 90 8,4
2012 486,2 182,2 14,7

 
1p  41  Hoeveel miljoen ton goederen werd er in 2002 in het railvervoer vervoerd? 

 
2p  42  Met hoeveel procent zal de vervoersmodaliteit wegvervoer stijgen tussen 2007 en 

 2012? Geef een berekening (een decimaal nauwkeurig). 
 

1p  43  Wat kan de reden zijn dat de binnenvaart naar verhouding veel meer zal stijgen dan 
 het weg- en railverkeer? 
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1p  44 Het vervoer over de weg zal na 2007 maar weinig toenemen door volle wegen en files.  
 Hoe kan het vervoer over de weg bevorderd worden?  

 
2p  45  Maak een staafdiagram van de gegevens uit de tabel boven vraag 41. 

 Gebruik hiervoor uitwerkblad 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  46 Je moet als magazijnchef bij een groothandel in mobiele telefoons de voorraad goed in de 
gaten houden. Je gebruikt daarvoor bovenstaande artikelkaart: 

 Wat wordt bedoeld met minimumvoorraad? 
 

2p  47 De minimumvoorraad wordt verhoogd van 40 naar 50. 
 Wat moet je dan nog meer noteren op deze voorraadkaart en waar? 

 
1p  48 Je voorraad is gedaald tot 45 stuks. Je wilt telefoons gaan bestellen tot de 

maximumvoorraad.  
Hoeveel telefoons ga je bestellen als je rekening houdt met de besteleenheid? 
A   13 
B 144 
C 155 
D 156 
 

1p  49 Je voorraad is op dit moment 95 stuks. Je verkoopt 50 telefoons per week. 
 Kan je dan aan iedere toekomstige klant deze telefoon verkopen?  

 Verklaar je antwoord. 
 

1p  50  Wat zul je bij dit artikel bij het onderdeel ‘Verpakking’ invullen? 
 
 

Artikelomschrijving: GSM Pananosie RF555 Datum :01-01-2003 
 

Artikelnummer: PNRF55503 Herzien op: 
 

Leverancier: Panasonic France Levertijd: 2 weken 

Bestemd voor: Minimumvoorraad: 40 50 
Maximumvoorraad :200 

  Verpakking: Omverpakking: 
Vorm:    
Eenheid: 
 Per stuk   

Gewicht: 
 95 gram   

Afmeting:    
 - lengte: 
 11 cm   

- breedte: 
 5 cm   

 - diepte: 
 2,5 cm   

Bestelhoeveelheid:    
- bij inkoop: 
    

12 
 

  

- bij verkoop: 
 1   

Benodigde 
hulpmiddelen in 
eenheden: 

 
Carset 
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