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 TRANSPORT EN LOGISTIEK CSE KB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik de Shell wegenkaart 29e editie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

VITESSE BV 

Jordy is werkzaam bij Vitesse BV, een op- en overslagbedrijf met een eigen 
transportafdeling. Het bedrijf is gevestigd te Hasselt. 
Jordy moet voor Alex, de chauffeur, bij de expeditie de goederen op route klaarzetten. 
 
Jordy krijgt het onderstaande routeplan van Alex. 
Route: Zwolle, Meppel, Oosterwolde, Drachten, Heerenveen. 

 Geef in de uitwerkbijlage aan in welke volgorde Jordy de goederen in de 
expeditieruimte moet klaarzetten. 

 
De lading bestaat uit een aantal pallets en rolcontainers. Een pallet is beladen zoals in de 
afbeelding hieronder is te zien. 
 

 
 
Van hoeveel collo/colli is hier sprake? 
A   1 
B 10 
C 11 
 
De goederen die vervoerd moeten worden zijn kwetsbaar. Ze zijn verpakt in precies 
passende dozen. 

 
 

 

 

1 2 3 4 
 

Welke van bovenstaande etiketten moet zeker op deze dozen worden geplakt? 
A etiketten 1 en 2 
B etiketten 1 en 4 
C etiketten 2 en 3 
D etiketten 3 en 4 

1p  1 

1p  2 

1p  3 
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CHAUFFEUR ALEX 

Alex is chauffeur bij Vitesse BV. Hij moet een rit maken naar Winschoten. 
 
In alle vroegte laadt hij zijn vrachtwagen. Alex moet rolcontainers vastzetten in de 
laadruimte. 

 Geef twee manieren waarop hij de rolcontainers kan vastzetten in de laadruimte. 
 
Als Alex ’s morgens vroeg weg wil rijden, heeft het gevroren. De ruiten van zijn 
vrachtwagen zijn bevroren. 

 Noem nog twee zaken waarmee Alex rekening dient te houden. 
 
Alex moet naar Winschoten – afslag 47. Hij komt uit Klazienaveen. 
Alex rijdt via de N862, N391, N379, N378, N366 en N367. 

 Bereken de lengte van deze route in kilometers. 
 
Alex rijdt op deze N-wegen gemiddeld 50 kilometer per uur 

 Hoeveel tijd heeft hij dan nodig om van Klazienaveen naar Winschoten te rijden? Geef 
het antwoord in uren en minuten. 

 
Voor de rit naar Winschoten zijn meerdere routes mogelijk. Alex kan kiezen uit 
onderstaande routes.  
Wat is de snelste route? 
A A37, A28, A7 
B A37, A28, N33, A7 
C E233, 31, E22 
 

1p  4 

1p  5 

1p  6 

1p  7 

1p  8 
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Alex moet lossen in Winschoten. Het losadres is Winschoterzijl 31. Bij het binnenrijden 
van Winschoten ziet Alex de stadsplattegrond. Alex zoekt dit adres op. 
 

 
 

 Wat zijn de coördinaten van het Winschoterzijl? 
 
In de stad komt Alex in onderstaande verkeerssituatie terecht.  

 Waarop moet Alex vooral letten als hij rechtsaf gaat? 
 

Alex

fi
et

sp
ad

 

1p  9 

1p  10 
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Alex moet plotseling hard remmen voor een overstekende hond. Hij heeft 10 ton lading in 
de auto. Zijn remvertraging is 7 m/s2. 
Hoe groot is de kracht waarmee de lading tegen het kopschot drukt? 
A       70 kN 
B     700 kN 
C   7000 kN 
D 70000 kN 
 
De oplegger van Alex heeft drie assen met enkel lucht. De geladen oplegger weegt  
11250 kg. 1/5 deel van het gewicht drukt op de schotel. Alex nadert een straat met 
onderstaand verkeersbord. 
 

 
 

 Laat met een berekening zien of Alex deze straat wel of niet in mag rijden. 
 

MAGAZIJNMEDEWERKER PETER 

Peter is magazijnmedewerker bij Vitesse BV. 
 
Bij het inpakken houdt Peter onder andere rekening met de afmetingen van de 
verpakkingen. 

 Geef twee factoren waarmee Peter bij de keuze van de verpakking nog meer rekening 
moet houden. 

 
Bij het verzenden van de goederen stopt Peter een paklijst in een doos. 

 Wat is de functie van een paklijst? 
 
Peter krijgt van zijn chef te horen dat er 180 dozen van 50 x 40 x 40 cm (l x b x h) 
binnenkomen. Elk vak in een stelling heeft de volgende afmetingen: 300 x 40 x 240 cm  
l x b x h). Elke stelling heeft negen even grote locaties. 

 Laat met een berekening zien hoeveel stellingen Peter moet reserveren. 
 
In het magazijn moet Peter een nieuwe stelling plaatsen. Het totale gewicht van de 
maximaal beladen stelling bedraagt 18.000 kg. De stelling wordt geplaatst met 
steunplaten onder de vier staanders van elk 225 cm2 groot. 
Hoe groot is de druk op de magazijnvloer bij een maximaal beladen stelling? 
A   20 N/cm2 
B   80 N/cm2 
C 200 N/cm2 
D 800 N/cm2 

 
In het magazijn gebruikt Peter ook een elektrische stapelaar. Peter controleert de accu 
van de stapelaar. 

 Schrijf twee punten op, waarop Peter de accu controleert. 
 

1p  11 

2p  12 

1p  13 

1p  14 

1p  15 

1p  16 

1p  17 
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In het magazijn moet Peter een dubbeldeks omkeerbaar pallet verplaatsen. Deze pallet is 
beladen met goederen. 
Met welke van onderstaande interne transportmiddelen is het verplaatsen mogelijk? 
A handpallettruck en stapelaar 
B heftruck en reachtruck 
C rijbord met steekboom 
D stapelaar en steekwagen 
 

 Geef twee persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel bij het werken in 
een stellingmagazijn. 

 
Vanaf de inpaklocatie in het magazijn zijn drie glijgoten geïnstalleerd. Met deze glijgoten 
worden dozen naar de expeditieruimte getransporteerd. 
Wat voor soort transportmiddel is een glijgoot? 
A een dynamisch, extern transportmiddel  
B een dynamisch, intern transportmiddel 
C een statisch, extern transportmiddel 
D een statisch, intern transportmiddel 
 
Peter gebruikt een rolcontainer om een aantal goederen in te verzenden. 
Welke specifieke functie krijgt deze rolcontainer daardoor? 
A extern transportmiddel 
B intern transportmiddel 
C transporteenheid 
 
Peter gebruikt het hieronder afgebeelde gereedschap bij het sluiten van dozen. 
 

 
 

 Wat is de naam van dit gereedschap? 
 

1p  18 

1p  19 

1p  20 

1p  21 

1p  22 



400012-1-698o 7  ga naar de volgende pagina 

PLANNER MIRTE 

Mirte werkt als planner bij een middelgroot transportbedrijf in Amsterdam. 
Het bedrijf verzorgt ook op- en overslag voor hun klanten. 
 
Mirte geeft aan Siemen, de magazijnmedewerker, de volgende instructie: “Controleer de 
voorraad pallets op kwantiteit!” 

 Wat betekent deze instructie? 
 

 Noteer voor Mirte drie redenen waardoor bij goederenuitgifte goederen verloren 
kunnen gaan. 

 
Soms is het belangrijk speciale behandelingsetiketten op goederen aan te brengen. 

 Wat is de betekenis van de drie onderstaande behandelingsetiketten? 
 

1  2

kg max

 3  
 
 
Volgens Mirte heeft het inpakken van de goederen een aantal redenen. 

 Schrijf drie van deze redenen op. 
 
Mirte geeft Siemen de opdracht om de brandblussers van het wagenpark te controleren.  

 Noem twee punten waarop de brandblussers moet worden gecontroleerd.  
 
Mirte moet het transport inplannen van 250.000 liter dieselolie. Het bedrijf bezit één 
tankauto die geschikt is voor dit vervoer. 
 
Gegevens van de tankauto: 
binnendiameter tank: 200 cm. 
Inwendige lengte van de tank: 10 m. 
 

 Hoeveel ritten met deze tankwagen zijn nodig om deze hoeveelheid dieselolie te 
transporteren? Laat dit door een berekening zien. 

 

1p  23 

1p  24 

1p  25 

1p  26 

1p  27 

2p  28 
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De dieselolie moet naar Berlijn. 
 Welk nummer heeft de Europese route die loopt van Amsterdam naar Berlijn? 

 

Leeuwarden

GroningenDen Helder

Amsterdam
Haarlem

's Gravenhage

Rotterdam

Antwerpen

Köln

Düsseldorf

Essen

Münster

Enschede

Arnhem

Nijmegen

Bremen

Hamburg

Neubrandenburg

Berlijn
HannoverOsnabrück

MagdenburgGöttingen

Leipzig Dresden

100 Km  
 
Mirte moet de afstand van Amsterdam naar Berlijn (zie kaart vorige vraag) doorgeven aan 
Niels, de chauffeur. 

 Wat is deze afstand? 
 
Mirte moet aan Niels het begrip diensttijd duidelijk maken.  

 Wat is diensttijd? 
 
De telefoon is een communicatiemiddel. Mirte moet aan een collega het telefoonalfabet 
mailen. Maar er blijkt iets verkeerd te zijn gegaan bij de X, Y en Z. 

 

A  Anna/Anton 

B  Bernhard 

C  Cornelis 

D  Dirk 

E  Eduard 

F  Ferdinand 

G  Gerard 

H  Hendrik 

I  Izaak 

J  Jan 

K  Karel 

L  Lodewijk 

M  Marie  

N  Nico 

O  Otto 

P  Pieter 

Q  Quotient 

R  Rudolf 

S  Simon 

T  Teunis 

U  Utrecht 

V  Victor 

W  Willem 

X  X*7%)jj ;zfgil 

Y  Y/,.g*7^@u 

Z  6^9*j9090   
 

 Schrijf op hoe X, Y en Z in het telefoonalfabet worden gespeld. 
 

1p  29 

1p  30 

1p  31 

1p  32 
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De organisatiestructuur van het bedrijf waar Mirte werkt, is hieronder gegeven. 
Niet alle medewerkers zijn er in weergegeven. 

 Neem de onderstaande organisatiestructuur over en zet er de volgende personen in: 
 
magazijnchef 
hoofd administratie 
planner 
bedrijfsleider 
administratieve medewerkers 
monteurs 

magazijnmedewerkers chauffeurs

directeur

 
 
Mirte moet de zwaartepuntafstand berekenen van de onderstaande pallet. 
 

F1

F3

F2

50

90

110

Fr

E

 
Gegevens: 
F1: 600 N 
F2: 300 N 
F3: 500 N 
De afstanden zijn in centimeter weergegeven. 

 Bereken de afstand ‘E’ in centimeter tot het zwaartepunt (Fr). 
 
Bij het kiezen van een kraan voor het verplaatsen van de pallet uit de vorige vraag, moet 
je op een behoorlijk aantal aandachtspunten letten. 

 Schrijf drie van deze aandachtspunten op. 
 
Volgens de machinist maakt de kraan meer dan 120 dB. 

 Waar staan de letters dB voor? 
 

1p  33 

1p  34 

1p  35 

1p  36 
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Het transportbedrijf waar Mirte werkt heeft ook een Distributiecentrum (DC). Dit DC heeft 
een overslagfunctie. 
Wat betekent dat? 
A het groeperen van artikelen van grote hoeveelheid naar kleine verpakkingen 
B het lossen van goederen uit externe transportmiddelen 
C het lossen van goederen uit grotere vrachtwagens naar bestelwagens voor de 

binnensteden  
 
Vanuit het DC worden ook voetballen verzonden. 

 Voor welk intern transportmiddel moet worden gekozen en waarom? 
 

MAGAZIJNMEDEWERKER ANDRÉ 

André is als magazijnmedewerker in dienst bij het bedrijf van Mirte. 
 
Iedere keer als André een artikel wil gaan transporteren moet hij zichzelf de vraag stellen: 
“Wat zijn de kenmerken van de goederen?”  

 Geef drie voorbeelden van kenmerken van goederen. 
 
Voor transport over zee wordt een connossement of zeevrachtbrief gebruikt.  
Wat is een ander woord voor connossement? 
A AVC 
B bill of lading 
C CIM vrachtbrief 
D CMR 
 
De goederen worden eerst opgeslagen in een entrepot. 

 Wat is een entrepot? 
 
In het DC is, van de W-stellingen, de eerste locatiecode W010101. De laatste locatiecode 
is W500403. In totaal zijn 412 locaties bezet. Voor de inslag van een partij goederen zijn 
168 locaties nodig. 
Hoeveel locaties heeft André na inslag nog vrij? 
A  12 
B  20 
C  50 
D 244 
 

CONTAINERSCHIP THE ENTERPRISE 

Het containerschip Enterprise komt uit Bordeaux aan in Rotterdam. 
 
Bij controle blijkt dat bij een container het connossement ontbreekt.  
Hoe kan men in Rotterdam het snelst in het bezit van dit connossement komen? 
A per e-mail 
B per fax 
C per koerier 
D per post 
 

1p  37 

2p  38 

1p  39 

1p  40 

1p  41 

1p  42 

1p  43 
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Met de Enterprise komt een container binnen met een partij wijn van 2000 dozen. 
Welke belasting(en) zal voor deze zending in Nederland betaald moeten worden? 
A invoerrechten en/of accijnzen 
B landbouwheffing  
C vennootschapsbelasting 
 
Op welk soort container is TEU gebaseerd? 
A op een 20 foot container 
B op een 30 foot container 
C op een 40 foot container 
 
De goederen moeten nog ingeklaard worden. 
Wat betekent 'inklaren' van goederen? 
A het aftekenen van de vrachtbrief van een zending en het inslaan van de goederen 
B het controleren van de zending met behulp van een vrachtbrief 
C het in de stellingen opslaan van goederen volgens de locatie-inslaglijst 
D het invullen van de douaneformaliteiten voor goederen die met schepen binnenkomen 
 
De verpakking van gevaarlijke stoffen heeft een drietal functies.  

 Schrijf twee van deze drie functies op. 
 

CHAUFFEUR NIELS 

Mirte besteedt een transport uit aan Penske Logistics in Coevorden. 
Chauffeur Niels werkt bij Penske Logistics. 
 
De vracht, zoals hieronder is beschreven, staat gereed voor verzending naar België. 
 
Zending: 
6 kisten met machinedelen  
Merken/nummers AT1-6 
Gewicht: 1015 kg 
Volume: 6,5 kubieke meter 
 
Er zit een paklijst en een factuur bij de zending. 
De zending wordt vandaag geladen bij: 
Philips Lighting 
Kleine Heuvel 86  
6015 EH Sittard  
 
De kisten moeten afgeleverd worden bij: 
Sarma Penney 
Rue de Lille 3  
B 1015 Brussel/België 
 
Frankeringsvoorschriften: franco 

 Vul de vrachtnota in op de uitwerkbijlage. 
 

1p  44 

1p  45 

1p  46 

1p  47 

2p  48 
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De volgende dag heeft Niels, de chauffeur, opnieuw een rit naar België. 
In de uitwerkbijlage vind je een niet volledig ingevulde loslijst. 
3 pallets 1702 kg  GB Inno BM - Lommel 
20 rollen 631 kg  Sonck – Turnhout 
2 containers 968 kg  Alchy - Bree 
1 doos 15 kg  La Flandre – Arendonk 

 Maak de loslijst voor Niels af in een logische volgorde. Het eerste en het laatste 
losadres zijn bekend. 

 
In het beladingsplan van de oplegger staat: Let er bij het inladen ook op dat de 
gelijkmatige verdeling van de massa bewaard blijft, als de eerste vrachten uitgeladen zijn. 

 Waarom moet je daar op letten? 
 
Aan de voorkant van de vrachtwagen is een oranje bord bevestigd. 

 Wat is hiervan de betekenis? 
 

CHAUFFEUR SVEN 

Sven is vier jaar geleden geslaagd voor het VBO Transport & Logistiek. Ondertussen 
heeft hij de nodige papieren gehaald, en is inmiddels beroepsgoederenchauffeur. 
 
Sven gebruikt een routekaart met een schaal van 1:250.000. 

 Wat betekent 1 : 250.000? 
 
Sven rijdt vanaf Zaltbommel richting Vianen.  

 Welke afritten passeert hij vanaf knooppunt Deil tot knooppunt Everdingen? 
 Geef de nummers van deze afritten 
 

 Hoeveel kilometer is het vanaf knooppunt Deil tot afslag Everdingen? 
 
Ter hoogte van afslag Beesd is een ongeluk gebeurd. Er is een omleiding over de N327, 
via Leerdam.  
Hoeveel kilometers heeft Sven hierdoor meer gereden? 
A   6 km 
B   8 km 
C 10 km  
D 12 km 
 
Sven lost een zending van 1650 losse dozen. Deze dozen moeten worden overgestapeld 
op pallets. Op ieder pallet gaan in één laag 14 dozen. Er mag 5 lagen hoog worden 
gestapeld. 

 Laat met een berekening zien hoeveel pallets Sven nodig heeft. 
 
Na het lossen blijkt dat Sven niet 1650 dozen heeft gelost, maar 1653 dozen.  
Wat zal de ontvanger op de vrachtbrief zetten? 
A 3 dozen manco 
B 3 dozen niet besteld 
C 3 dozen overbevinding 
D 3 dozen retour 
 

1p  49 

1p  50 

1p  51 

1p  52 

1p  53 

1p  54 

1p  55 

1p  56 

1p  57 
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Sven heeft in z'n oplegger nog zes meter laadruimte vrij. Hij moet vijftien europallets 
laden. De pallets mogen niet op elkaar gestapeld worden. 
Hoeveel pallets kan Sven daarna nog maximaal bijladen op de laadvloer? 
A 0 
B 1 
C 2 
 
Elke beladen europallet heeft een hoogte van 2,16 m. 

 Bereken voor Sven wat het totale volume (inhoud) van deze vijftien pallets is, in één 
decimaal nauwkeurig. 

 
Sven’s trekker met oplegger is 15,5 m lang en 2,60 m breed. Aan het begin van een weg 
die hij wil inrijden, staat het volgende verkeersbord. 
 

 
 

 Mag Sven deze weg inrijden? Verklaar je antwoord. 
 
 

1p  58 

1p  59 

1p  60 




