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 TRANSPORT EN LOGISTIEK CSE BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 49 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 

EXPEDITIEBEDRIJF PIETERSEN BV 

Bij expeditiebedrijf Pietersen BV in Lochem moet een bestelling verzendgereed gemaakt 
worden. Henk, de magazijnmedewerker, controleert de goederen voordat ze verzonden 
worden. 
 
Welk document gebruikt Henk voor de controle van deze goederen voordat hij ze gaat 
uitleveren? 
A de orderpicklijst 
B de rekening 
C de vrachtbrief 
 
Waarop boekt Henk goederen af die hij heeft gecontroleerd? 
A op de artikelkaart 
B op de orderverzamelstaat 
C op de voorraadkaart 
 
Een zending bestaat uit een pallet met daarop dozen in folie gewikkeld. 
Wat is hier nu de transporteenheid? 
A alle dozen 
B de pallet met dozen 
C een doos 
 
Henk moet vier dozen van 400 x 400 x 200 mm in één keer naar de expeditie brengen. 
Deze dozen wegen 20 kg per stuk. 
Welk van onderstaande transportmiddelen is hiervoor het meest geschikt? 
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CHAUFFEUR MICHEL 

Chauffeur Michel rijdt met zijn vrachtwagen van het bedrijfsterrein, nadat hij bij Pietersen 
heeft gelost. 
 
Hieronder is het bedrijfsterrein van Pietersen afgebeeld. Er komt een fietser van links. 
 

Pietersen

fietspad

stoep

bedrijfsterreinbedrijfsterrein

fietser

MichelMichel

bedrijfsterrein

Michel

 
 

 Wie heeft hier voorrang? Waarom? 

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

...............................................................................................................................................  
 
Vanaf het station van Lochem rijdt Michel naar Barchem, via de N312. 

 Hoeveel kilometer is het van het station Lochem naar Barchem? 

...............................................................................................................................................  
 
In het plaatsnamenregister van de wegenkaart staat: Lochem #H9. 
Wat betekent in deze aanduiding het symbool #? 
A Lochem is een gemeentenaam 
B Lochem is een plaatsnaam 
C Lochem is een gemeente- en een plaatsnaam 
 

 Aan welk kanaal ligt Lochem? 

...............................................................................................................................................  
 
Welk type weg is de N312 volgens de Shell-wegenkaart? 
A een autosnelweg 
B een hoofdweg 
C een nationale hoofdweg 
 

1p  5 

1p  6 
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1p  8 
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Vanuit Ruurlo moet Michel via Groenlo naar Doetinchem-Oost. Michel wil de kortste route 
rijden. 

 Zoek die route op en noteer de wegnummers. 

...............................................................................................................................................  
 
Michel laadt een aantal dozen voor Arnhem. Op de dozen is onderstaand etiket geplakt. 

 Wat betekent dit etiket? 

5

 

...............................................................................................................................................  
 
Wat voor soort etiket is in de vorige vraag afgebeeld? 
A een behandelingsetiket  
B een gevaarsetiket 
C een waarschuwingsetiket 
 
De dozen zijn gestapeld op pallets. 

 Noem twee manieren om dozen te stapelen op pallets. 

1.............................................................................................................................................  

2.............................................................................................................................................  
 

 Met welk document controleert Michel de goederen voor Arnhem? 

...............................................................................................................................................  
 
Nadat Michel in Doetinchem de goederen heeft geladen, rijdt hij naar Arnhem via de A18 
en de A12. 

 Hoe heet het knooppunt van de A18 met de A12? 

...............................................................................................................................................  
 
Bij hoeveel tankstations kan Michel op de A18 tanken als hij naar Arnhem rijdt? 
A 1 
B 2 
C 3 
 
Aan de lettergrootte van de plaatsnaam op de kaart kun je het aantal inwoners bepalen. 
Hoeveel inwoners heeft Doetinchem volgens de wegenkaart? 
A 25.000 – 50.000 
B 50.000 – 100.000 
C meer dan 100.000 
 

1p  10 
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Er zijn persoonlijke omstandigheden die de rijvaardigheid van Michel negatief kunnen 
beïnvloeden. Drie van deze omstandigheden zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, haast 
hebben en privé problemen. 

 Geef nog twee andere voorbeelden. 

1.............................................................................................................................................  

2.............................................................................................................................................  
 

IVO’S TRANSPORTBEDRIJF 

Ivo heeft een transportbedrijf in het oosten van het land, namelijk in Oldenzaal. 
 

 Welke Europese route loopt van west naar oost en gaat bij Oldenzaal (de Lutte) de 
grens over?  

...............................................................................................................................................  
 
Ivo ziet dat een medewerker een aantal kistjes prei en aardbeien in dezelfde bestelwagen 
plaatst. 
Wat is het gevolg hiervan? 
A geur- en schimmelvorming 
B geur- en smaakverandering 
C smaakverandering en uitdroging 
 
De medewerker gebruikt voor het laden van de aardbeien een steekwagentje. Dit is een vorm 
van intern transport.  

 Wat wordt verstaan onder intern transport? 

...............................................................................................................................................  
 
Het bedrijf van Ivo is gevestigd aan de Industriestraat 14 in Oldenzaal. 

 Wat is de postcode van dit bedrijf? 
 
Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag de bijlage. 

...............................................................................................................................................  
 
In het bedrijf gebruikt men vele vormen, soorten en typen dozen. Ivo geeft de opdracht 
om te gaan normaliseren. 
Wat wil Ivo dat er gaat gebeuren? 
A Er moet met minder verschillende dozen gewerkt worden 
B Er moeten meer dozen op voorraad worden aangelegd. 
C Er moeten minder dozen op voorraad worden aangelegd. 
 

1p  18 
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Ivo wil aan een klant uitleggen hoe zijn bedrijf in elkaar zit. Hij maakt daarbij gebruik van 
een organogram. 

 Vul voor Ivo de onderstaande functies in: 
magazijnmedewerkers 
chauffeurs 
bedrijfsleider 
planner 

administratieve medewerkers

hoofd administratie

monteursmagazijnchef

directeur

 

 
Het bedrijf van Ivo wordt gecontroleerd op de ARBO-wet. 
Wat wordt gecontroleerd? 
A de arbeidsomstandigheden 
B de naleving van de CAO  
C de naleving van de warenwet  
 
Een partij goederen moet worden klaargezet voor verzending. 

 Welke twee gegevens zijn in ieder geval nodig om een order te picken? 

1.............................................................................................................................................  

2.............................................................................................................................................  
 

MAGAZIJNMEDEWERKER TON 

Ton is magazijnmedewerker in het bedrijf van Ivo. 
 
Ton heeft samen met de chauffeur de zending gecontroleerd. Nu blijkt dat er '6 dozen 
manco' zijn. 

 Wat betekent '6 dozen manco'? 

...............................................................................................................................................  
 
De zending dozen wordt op een pallet verstuurd. 
Wat is de meest gebruikelijke manier om de zending vast te zetten op een pallet? 
A folie wikkelen 
B onderling verlijmen 
C spanbanden aanbrengen 
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Voor verzending van twee andere dozen maakt Ton onder andere gebruik van het 
onderdeel uit onderstaande afbeelding. 
 

 
 

 Waarvoor dient dit onderdeel? 

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

DE RIT VAN MARCO 

De vrachtwagen van Marco is geladen in Roosendaal bij Philips Lighting met 14 pallets 
goederen. 
Hij moet diezelfde dag onderstaande pallets lossen en daarna een volle vracht ophalen in 
Eindhoven. 
2 pallets in Bergen op Zoom 
1 pallet in Nijmegen 
5 pallets in Venlo 
3 pallets in Geldrop 
3 pallets in ’s-Hertogenbosch 

 In welke plaats lost Marco de laatste pallet(s)? 

...............................................................................................................................................  
 
Marco rijdt over de A67. 
Hoeveel kilometer is de afstand tussen Venlo knooppunt Zaarderheiken en afslag 
Geldrop? 
A ongeveer 40 km 
B ongeveer 50 km 
C ongeveer 60 km 
 

1p  29 

1p  30 

1p  31 



400012-1-696o 8  ga naar de volgende pagina 

Langs de weg staat het verkeersbord uit onderstaande afbeelding. 
 

 
 
Wat betekent dit bord? 
A korte invoegstrook 
B richtingaanduiding route gevaarlijke stoffen 
C splitsing van de autosnelweg 
D versmalling of einde van de vluchtstrook 
 
Marco moet om 17.00 uur lossen in ’s-Hertogenbosch. Hij haalt dit tijdstip niet door files 
en wachttijden. 
Wat moet hij nu als eerste doen? 
A de planner bellen en vragen wat hij moet doen 
B de zending mee terugnemen naar Roosendaal  
C naar het losadres rijden om te kijken of hij toch nog kan lossen  
 
De zending van Philips Lighting is in zijn geheel geladen op europallets. 

 Wat is de maat van een europallet? 

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

 
De meeste bedrijven waar de zendingen van Philips Lighting gelost worden, hebben een 
dock-shelter. 

 Noem naast het laden en lossen op hetzelfde niveau nog twee voordelen van een 
dock-shelter. 

1.............................................................................................................................................  

2.............................................................................................................................................  
 
Op de dozen van Philips Lighting zijn onderstaande etiketten geplakt. 

 Schrijf de betekenis onder deze etiketten. 
 

 
      1      2            3 

1.............................................................................................................................................  

2.............................................................................................................................................  

3.............................................................................................................................................  
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Onderstaande vrachtbrief is voor een groot deel ingevuld. Op zeven plaatsen moeten nog 
gegevens worden ingevuld. 

 Vul deze zeven gegevens in. Maak daarbij gebruik van onderstaande gegevens. 
 
afzender: 
Philips Lighting 
Zwaanhoefstraat 3 
4702 NH Roosendaal 
 
De goederen moeten door Penske Logistics Roosendaal afgeleverd worden bij: 
Philips NV 
Brussellaan 3  
5628 TC Eindhoven. 
 
De zending bestaat uit 35 dozen lampen met een totaal brutogewicht van 487 kg. 

De zending wordt vandaag geladen in Roosendaal. 

2p  37 
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OP- EN OVERSLAGBEDRIJF GROOTSMA 

Op- en overslagbedrijf Grootsma in Rotterdam gaat z’n houten pallets vervangen door 
kunststof pallets. Het betreft 6000 nieuwe pallets van euro-afmeting, prijs € 32,00 per 
stuk. De houten pallets kosten slechts € 24,00 per stuk. Toch wordt gekozen voor 
kunststof. 
 

 Noem twee voordelen van een kunststofpallet ten opzichte van een houten pallet. 

1 ........................................................................................................................................ 

2 ........................................................................................................................................ 
 
De kunststofpallets zijn duurder dan de houten pallets. 
Hoeveel duurder zijn de 6000 kunststof pallets in aanschaf? 
A  €            8,- 
B €   48.000,- 
C  € 144.000,- 
D  € 192.000,- 
 
Op een pallet van 1200 bij 1000 mm wordt één laag dozen geplaatst. Het formaat van de 
dozen is op onderstaande afbeelding af te lezen. 

 Hoeveel dozen kunnen maximaal op deze pallet worden geladen? Teken dat in op 
onderstaande afbeelding. 

 

 

1200

1000

        600

400

400

 
 
 bovenaanzicht pallet   doos 
 
Grootsma gebruikt soms ook dagpallets. 

 Geef twee redenen waarom. 

1.............................................................................................................................................  

2.............................................................................................................................................  
 
Grootsma krijgt voor het verzenden van goederen naar IJsland naast de douane en 
expediteurs ook te maken met een cargadoor. 
Wat is een cargadoor? 
A de afzender (exporteur van goederen) 
B de reder (vervoerder over zee) 
C de transporteur en de expediteur 
D de vertegenwoordiger van een reder 
 

2p  38 
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Welk vrachtdocument gaat met de goederen mee naar IJsland? 
A AVC-vrachtbrief 
B Cop document 
C orderpicklijst 
 
Ook de expediteur heeft een functie bij dit vervoer. 
Hij is tussenpersoon tussen de opdrachtgever en de 
A douane. 
B ontvanger. 
C vervoerder. 
 
De goederen worden bij Grootsma in het schip geladen.  

 Wie zorgt voor de juiste belading van het schip? 

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

1p  43 
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