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 TRANSPORT EN LOGISTIEK CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het programma Wolf of vul de 
scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 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; 
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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; 

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 leerweg geldt: 
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 64 scorepunten 
worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
VITESSE BV || 
 

Heerenveen 
Drachten 
Oosterwolde 
Meppel 
Zwolle 
 

 

 
 
CHAUFFEUR ALEX || 
 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 met spanband 
 met stalen stang 
 met stalen hekken 
 met touw 
 met stuwbalken 

 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 gladheid 
 dichtgevroren ruiten 
 ijs op de oplegger 
 eventueel ontbreken van ruitensproeivloeistof 
 vlokken in de dieselolie 

 

5+4+7+15+4+6+5+4+5+2+5 = 62 km. 
 

62 / 50 = 1,24 uur ( hier rekening houden met antwoord van de leerling in vorige vraag) 
1,24 uur = 1u + 0,24 x 60 = 1 u 14,4 min. (1u 14 min. en 1u 15 min. mag ook) 
 

 

F3 
 

dat hij fietsers niet over het hoofd ziet door de ‘dode hoek’  
 

 1 maximumscore 1 

 2 A 

 3 C 

 4 maximumscore 1 

 5 maximumscore 1 

 6 maximumscore 1 

 7 maximumscore 1 

 8 C 

 9 maximumscore 1 

 10 maximumscore 1 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Score 

 

• 4/5 van 11250 = 9000 kg op opleggerwielen. 1 
 9000 / 3 = 3000 kg per as.  
• Conclusie: Alex mag deze straat wel inrijden. 1 
 
 
MAGAZIJNMEDEWERK PETER || 
 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 eigen gewicht van de verpakking 
 stevigheid van de verpakking 
 bestemming van de goederen 
 soort transportmiddel 
 soort goederen 
 wijze van transport 

 

Het is een controlelijst voor de ontvanger waarop te zien is wat er in de zending zit. 
 

Peter moet 1 stelling reserveren. 
berekening: een locatie 6 x 6 = 36 dozen 
aantal locaties: 180 / 36 = 5 
 

 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 vaststaan accu 
 vastzitten accuklemmen 
 accuklemmen niet geoxideerd 
 vloeistofniveau accu 
 accu controleren op beschadiging 

 

 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 veiligheidshelm 
 veiligheidsschoenen 
 handschoenen 

 

 

 

tiforratel of spanapparaat  
 
 

 11 B 

 12 maximumscore 2 

 13 maximumscore 1 

 14 maximumscore 1 

 15 maximumscore 1 

 16 C 

 17 maximumscore 1 

 18 B 

 19 maximumscore 1 

 20 D 

 21 C 

 22 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

PLANNER MIRTE || 
 

pallets controleren op aantal/hoeveelheid 
 

drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 diefstal 
 breuk 
 beschadiging 
 het onjuist samenstellen van de lading 
 het onjuist verpakken 
 op de onjuiste locatie (expeditieplek) neerzetten 
 een onjuiste registratie van emballage / verpakking 

 

1: Geeft de plaats van het zwaartepunt van de colli aan. 
2: De colli heeft een beperkte stapelbaarheid. 
3: De colli aan deze kant oppakken met een steekwagen. 
 

drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 bescherming van het product 
 informatie over het product 
 je kunt grote aantallen van kleine artikelen bij elkaar voegen 
 je kunt de omgeving beschermen tegen dit product (bijv. bij gevaarlijke stoffen) 
 om reclame te maken 

 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 Is de verzegeling intact? 
 Is de keuringsdatum verlopen? 
 Is de blusser beschadigd? 

 

Hoeveelheid per tankauto: 
Volume  л x r2 x l 
л x 102 x 100  
• 31400 dm3 (liter) 1 
• Aantal ritten: 250.000 / 31400 = 7,9 = 8 ritten  1 
 

E30  
 

Het antwoord mag variëren tussen 700 en 800 km. 
 

Diensttijd is de rijtijd + pauze + overige tijd (bijv. laden, lossen, wachttijd). 
 

 23 maximumscore 1 

 24 maximumscore 1 

 25 maximumscore 1 

 26 maximumscore 1 

 27 maximumscore 1 

 28 maximumscore 2 

 29 maximumscore 1 

 30 maximumscore 1 

 31 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

X: Xantippe 
Y: Ypsilon 
Z: Zaandam  
 

 

Magazijnmedewerkers

Magazijnchef

Chauffeurs

Planner Monteurs

Bedrijfsleider

Administratieve medewerkers

Hoofd administratie

Directeur

 
 

0,5 x 600  +  0,9 x 300 +  1,1 x 500 =   E x 1400 
   300      +      270 +      550        =   E x 1400 
                                      E =  1400 / 1120  
     E =   80 centimeter 
 

drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 veiligheid 
 de afstand tot de hijsplek 
 de plek zelf (is er ruimte, wat is de ondergrond) 
 het tijdstip (is het overdag of ’s nachts) 
 de snelheid waarmee moet worden gehesen (in- en uitschuiven) 
 de weersomstandigheden 
 de afmetingen van de last 
 het gewicht van de last 

 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 eenheid van geluid  
 decibel 

 

 

 32 maximumscore 1 

 33 maximumscore 1 

 34 maximumscore 1 

 35 maximumscore 1 

 36 maximumscore 1 

 37 C 
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Vraag Antwoord Score 

• één antwoord, bijvoorbeeld: 1 
 een rolcontainer 
 pallet met opzetranden 
 boxpallet 
 gaasboxpallet 

 
• Deze is geschikt voor moeilijk stapelbare goederen en de ballen kunnen niet wegrollen. 1 
 
 
MAGAZIJNMEDEWERKER ANDRÉ || 
 

drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 gewicht 
 afmetingen 
 wel of niet breekbaar 
 hoeveelheid 
 staat van de verpakking (hoe is het artikel beschermd) 
 is het samengesteld met andere artikelen 

 

 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 een opslagplaats van goederen die onder toezicht staat van de douane 
 opslagplaats van goederen waarvan de bestemming nog niet vaststaat 

 

 
 
CONTAINERSCHIP THE ENTERPRISE || 
 

 

 

 

 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 het beschermen van het product 
 het beschermen van de omgeving 
 het aangeven van inhoud en gevaar 

 
 

 38 maximumscore 2 

 39 maximumscore 1 

 40 B 

 41 maximumscore 1 

 42 B 

 43 C 

 44 A 

 45 A 

 46 D 

 47 maximumscore 1 
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Vraag Antwoord Score 

CHAUFFEUR NIELS || 
 

zie bijlage van dit correctievoorschrift 
• alles juist ingevuld  2 
• beperkt ingevuld  1 
• indien afleveradres onjuist 0 
 

zending aantal colli gewicht bestemming 
1 1 pallet 531 kg Sama Penney - Antwerpen 
2 20 rollen 631 kg Sonck Turnhout 
3 1 doos 15 kg La Flandre Arendonk 
4 3 pallets 1702 kg GB Inno BM Lommel 
5 2 containers 968 kg Alchy Bree 
6 10 dozen 156 kg La Flandre - Geel 
 

om het gevaar van bijvoorbeeld kantelen en asbreuk te vermijden 
 

De vrachtwagen heeft gevaarlijke stoffen geladen. 
 
 
CHAUFFEUR SVEN || 
 

1 cm = 2,5 km of 1 cm is in werkelijkheid 250.000 cm 
 

15, 14, 13 en 12 
 

11 kilometer 
 

 

1650 / (14 x 5) = 23,57 
24 pallets 
 

 

 

berekening: 1,20 x 0,80 x 2,16 x 15  
uitkomst: 31,1 m³ 
 

Nee, omdat de combinatie langer is dan 10 m. 
 

 48 maximumscore 2 

 49 maximumscore 1 

 50 maximumscore 1 

 51 maximumscore 1 

 52 maximumscore 1 

 53 maximumscore 1 

 54 maximumscore 1 

 55 B 

 56 maximumscore 1 

 57 C 

 58 A 

 59 maximumscore 1 

 60 maximumscore 1 
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BIJLAGE 
 
Correctievoorschrift uitwerkbijlage, behorend bij vraag 48 
 

 


