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 TRANSPORT EN LOGISTIEK CSE KB 
 
 
 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 22 mei naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

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

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Transport en Logistiek KB kunnen maximaal 63 scorepunten 
worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
(INTERNATIONAAL) TRANSPORT || 
 

 1 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 tussenpersoon tussen verlader en vervoerder 
 het regelen van het vervoer 

 
 2 maximumscore 1 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 in verband met eventuele lekkage 
 laag eigen gewicht plastic box 
 veilig vervoer; voorkomt dat flessen breken 

 
 3 maximumscore 1 

drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 bescherming tijdens het transport 
 bescherming tegen externe invloeden (warmte, regen enz.) 
 bescherming van de omgeving voor de inhoud (gevaarlijke stoffen) 
 conserverende werking van beperkt houdbare producten 
 opslag (bundelverpakking) 
 informatie (bijv. etiketten) 
 bijeenhouden van de inhoud (bundeling) 

 
drie antwoorden correct  1 
nul, één of twee antwoord(en) correct 0 
 

 4 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 AVC-CMR  
 CMR-AVC 
 CMR-vrachtbrief 

 
 5 maximumscore 1 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 airway-bill 
 luchtvaartbrief 

 
 6 maximumscore 1 

   twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 bestellen, onder minimumvoorraad, tot maximum voorraad 
 controle van voorraad, inventariseren 
 informatie aan klanten: hoe groot is de voorraad die kan worden geleverd 
 komen tot een goede indeling van het magazijn 

 
twee antwoorden correct  1 
nul of één antwoord correct 0 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 7 maximumscore 1 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 de klant heeft hierom gevraagd 
 de lege containers nemen minder ruimte in beslag 
 in verband met de hygiëne 
 goederen zijn makkelijker te laden en te lossen 

 
twee antwoorden correct  1 
nul of één antwoord correct 0 
 

 8 maximumscore 1 
hanteerbare eenheid van bij elkaar horende goederen 

 
 9 maximumscore 1 

Het is niet toegestaan in één laadruimte verschillende producten te laden. 
 

 10 maximumscore 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
OF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 maximumscore 1 
pakbon / paklijst 
vrachtbrief / AVC  
 
twee antwoorden correct   1 
nul of één antwoord correct 0 
 

 12 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 Nee, de heftruck is met 800 kg maar veilig tot ongeveer 4,30 meter. 
 Nee, de lading is te zwaar. 
 Nee, de lading gaat te hoog. 

 

Coevorden Coevorden 

Amersfoort Amersfoort 

Den Haag Den Haag 

Hoorn 

Bolsward 

Hoorn 

Bolsward 

Bolsward Bolsward 

Hoorn Hoorn 

Den Haag Den Haag 

Amersfoort

Coevorden 

Amersfoort 

Coevorden

Vraag Antwoord Scores 
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 13 maximumscore 1 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 duurder 
 groter 
 zwaarder 
 meer onderhoud 

 
twee antwoorden correct  1 
nul of één antwoord correct 0 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 A 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 1 
douaneformaliteiten vervullen voor binnenkomende schepen 
 

 19 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

    goederen zijn bestemd voor doorvoer 
    de invoerrechten moeten nog worden betaald 

 de bestemming van de goederen staat nog niet vast 
 

 20 A 
 

 21 B 
 
 
DIEPVRIES VIS || 
 

 22 maximumscore 1 
Nee, sprinkler werkt met water, dat bevriest in de vriescellen. 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
Gesloten stapelen, omdat de vis langer koud blijft en beter wordt bewaard. 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 de luchtvochtigheid 
 het aantal keren aan- en afslaan van het koelaggregaat 

 
 27 maximumscore 1 

Kalte Fisch 
Bundesstrasse 345 
67809 K Duisburg 
Duitsland 
 

Vraag Antwoord Scores 



 

300008-691c 7 

 
 
 

 28 maximumscore 2 
• nee  1 
• De temperatuur moet –18 0C of lager zijn.  1 

 
 29 maximumscore 1 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
    meerdere vestigingen 

 kantoor op andere plaats 
 rekening liever op postbusnummer 
 te weinig ruimte op een van de adressen 
 speciale eisen worden gesteld aan een koelopslag 
 aan- en afvoerroute is gunstiger 

 
twee antwoorden correct  1 
nul of één antwoord correct 0 
 

 30 C 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 1 
artikelnummer / vak 6  merken en nummers 
statistisch nummer / vak 10 
 
twee antwoorden correct  1 
nul of één antwoord correct 0 
 

 33 maximumscore 1 
1 meter 
 

 34 maximumscore 1 
2000 kilogram 
 

 35 maximumscore 1 
2 m3 

 
 36 maximumscore 1 

vak 17 
 

 37 C 
 

 38 maximumscore 1 
51 uur 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 1 
18.750 kg 
 

 41 A 
 

 42 maximumscore 1 
3 ton 
 

 43 C 

Vraag Antwoord Scores 
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 44 C 
 

 45 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 minder brandstofgebruik 
 onderrijbeveiliging 

 
 46 A 

 
 
VERVOER VAN GOEDEREN || 
 

 47 maximumscore 1 
12 meter 
 

 48 maximumscore 1 
C  
 

 49 maximumscore 1 
kanaal door Zuid Beveland 
 

 50 maximumscore 1 
(E) 312 
 

 51 C 
 

 52 maximumscore 2 
• ja   1 
• het symbool op de kaart is een rode cirkel met een T erin; rood betekent pomp met  
 nachtservice  1 
 

 53 maximumscore 1 
een motel 
 

 54 maximumscore 1 
47 minuten  
 

 55 maximumscore 1 
De Borchwerf 
 

 56 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 1 : 3,3 
 30,4 liter per 100 km 

 
 57 maximumscore 1 

Perkpolder 
 

 58 D 
 

 59 C 
 

 60 C 
 

Vraag Antwoord Scores 


