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

WILLEMSE BV 

Johan werkt als magazijnmedewerker bij Willemse BV in Hoorn. Bij Willemse worden  
monitoren na bestelling aan klanten geleverd. 
 
Johan moet de monitoren inpakken. 

 Noem twee eisen die aan de verpakking gesteld worden. 

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

2 ........................................................................................................................................ 
  
Op de dozen plakt Johan onderstaande etiketten. 

 Wat betekenen deze etiketten? 
 

   
1 2 3 

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

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

3 ........................................................................................................................................ 
 

 Hoe noemt men het soort etiketten, dat Johan op deze dozen plakt? 

.......................................................................................................................................... 
  
Eén doos met monitor weegt 12,5 kg. Het maximale draagvermogen van de dozen is  
65 kg. 
Welke van onderstaande stickers moet Johan op de dozen plakken? 
 

max 5

 

max 6

 

max 7

 
  A    B    C 
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1p  3 

1p  4 
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Aan de hand van welk intern document maakt Johan een bestelling gereed voor 
verzending? 
A mutatielijst 
B orderpicklijst 
C voorraadkaart 
 
Teveel voorraad is nadelig voor een bedrijf. 

 Geef twee nadelen. 

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

2 ........................................................................................................................................ 
 
Bij het uit de stelling halen van een doos met een monitor laat Johan deze vallen. 
De monitor is onherstelbaar beschadigd. 
Op welk van onderstaande documenten moet Johan dit verlies afboeken? 
A controle magazijn ontvangstbon 
B locatie mutatielijst 
C werkbon magazijn 
 
Johan stapelt de dozen met monitoren op een pallet volgens onderstaande afbeelding.  
 

 
 
Hoe noemt men deze manier van stapelen? 
A blokstapelen 
B open stapelen 
C verbandstapelen 
 

 Hoe kan Johan de dozen op de pallet vast zetten? Noem één manier. 

.......................................................................................................................................... 
 
Op de vrachtbrief vult Johan het gewicht van de lading in. 
Welk gewicht vult hij dan in? 
A het brutogewicht 
B het nettogewicht 
C het tarragewicht 
 

1p  5 

1p  6 

1p  7 

1p  8 

1p  9 

1p  10 
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TRANSPORTBEDRIJF VLOT BV 

André werkt als chauffeur bij transportbedrijf Vlot BV. Hij haalt de dozen met monitoren bij 
Willemse op. 
 
Chauffeur André moet met de monitoren vanuit Hoorn naar Alkmaar, Heerhugowaard en 
Purmerend. 

 Plan de meest logische route voor André en schrijf de wegnummers op. 

.......................................................................................................................................... 
 
Van Purmerend moet André via Wormerveer naar Velserbroek. Hij rijdt daarbij over de 
A9. Hij komt dan bij het knooppunt van de A9 en de A22. 

 Hoe heet dit knooppunt? 

.......................................................................................................................................... 
  
André komt ook door de Wijkertunnel. 

 Onder welk vaarwater ligt deze tunnel? 

.......................................................................................................................................... 
 
Wat zijn de coördinaten van Velserbroek? 
A C8 
B D8 
C E8 
 

FIRMA DIXIES 

André lost twee pallets met monitoren bij de firma Dixies in Velserbroek. 
Remon neemt de goederen in ontvangst. 
 
Er blijkt een doos zwaar beschadigd te zijn. 
Op welk document maakt Remon hiervan melding? 
A op de mutatielijst 
B op de pakbon 
C op de vrachtbrief 
 
Nadat Remon de monitoren heeft uitgepakt, zet hij ze op locatie. 
Hoe noemt men deze handeling? 
A inslaan 
B opslaan 
C overslaan 
D uitslaan 
 
Welk intern transportmiddel is het meest geschikt om twee dozen met monitoren naar het 
magazijn te brengen? 
A handpallettruck 
B rijbord met steekboom 
C steekwagen  
 

1p  11 

1p  12 

1p  13 

1p  14 

1p  15 

1p  16 

1p  17 
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Omdat er monitoren bijgekomen zijn, moeten deze worden bijgeboekt. 
 Op welk document doet Remon dit? 

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

KLOOSMAN BV 

Het bedrijf Kloosman BV is gevestigd op het industrieterrein Moerdijk. Het bedrijf heeft 
een eigen kade en geconditioneerde opslagloodsen. Het bedrijf verwerkt onder andere 
vruchtenextract voor Hero uit Breda. 
 
Het vruchtenextract komt in vaten per schip uit Zuid-Amerika aan in Moerdijk. 
Over welke rivier ligt de Moerdijkbrug? 
A de Nieuwe Merwede 
B het Haringvliet 
C het Hollandsch Diep 
 
De vaten zijn in Zuid-Amerika in het schip geladen. 
Wie zorgt daar voor de juiste belading? 
A de cargadoor 
B de schipper 
C de stuwadoor 
D de verlader 
 
Welke vrachtbrief zal bij de vaten vruchtenextract gebruikt worden? 
A Bill of Lading 
B CIM 
C CMR 
 

 Als de partij vaten in Nederland aankomt, moet deze dan ingeklaard worden? 
 Noem één reden. 

.......................................................................................................................................... 
  
In de haven van Moerdijk heeft een vertegenwoordiger van de rederij uit Zuid-Amerika 
een kantoor. 
Hoe noemt men zo’n vertegenwoordiger? 
A een cargadoor 
B een stuwadoor 
C een verlader 
 
De vaten worden met heftrucks een loods binnengereden. 
Wat voor soort transport is dit? 
A extern transport 
B intern transport 
C verticaal transport 
 

1p  18 

1p  19 

1p  20 

1p  21 

1p  22 

1p  23 

1p  24 
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Kloosman maakt van het vruchtenextract 2-drank voor Hero. De 2-drank gaat per 
tankauto naar Hero in Breda. Albert is de chauffeur van de tankauto. 

 Hoeveel kilometer rijdt Albert over de autosnelwegen A17 en A16 vanaf 
industrieterrein Moerdijk, (aansluiting 26) tot Hero Breda, (aansluiting 17)? 

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

 Hoe heet het knooppunt van de A17 met de A16? 

.......................................................................................................................................... 
  
Net voor vertrek hoort Albert dat de A16 bij knooppunt Zonzeel helemaal is afgesloten 
door een ongeval. 
Plan een alternatieve route voor Albert over A-wegen van Moerdijk naar Breda. 

 Schrijf de wegnummers op. 

.......................................................................................................................................... 
 
Op de autosnelweg vanaf Roosendaal naar Breda wil Albert bij een tankstation een blikje 
fris kopen. 

 Wat is de naam van het tankstation? 

.......................................................................................................................................... 
  
Op de autosnelweg naar Breda worden werkzaamheden uitgevoerd. Er staat een mobiele 
signalering waarop onderstaand bord te zien is. 
 

 
 
Wat geeft dit bord aan? 
A de adviessnelheid 
B de maximumsnelheid 
C de minimumsnelheid 
 
Bij deze werken staat ook onderstaand bord (linker auto rood, rechter auto zwart). 
Albert ziet dat een touringcar hier een personenauto inhaalt. 
 

 
 

 Mag de chauffeur van de touringcar hier inhalen? Noem één reden. 

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

1p  25 

1p  26 

1p  27 

1p  28 

1p  29 
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De tankauto van Albert is verdeeld in compartimenten. 
 Geef één reden waarom dit zo is. 

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

HERO 

Bij Hero in Breda worden frisdranken ingepakt voor gebruik door de consument. 
 
Bij Hero wordt de 2-drank in literpakken afgevuld. De literpakken worden daarna per 
12 stuks in dozen verpakt. 
Hoe noemt men deze dozen? 
A bedrijfsverpakking 
B consumentenverpakking 
C transportverpakking 
 
De literpakken zijn gemaakt van papier met een coating. 
Waarvoor dient deze coating? 
A verstevigen van papier 
B voorkomen van bederf 
C voorkomen van lekkage 
 
Jaap, een eigen rijder, rijdt op contract voor Hero. Hij moet de pallets met 2-drank naar 
diverse supermarkten vervoeren. 
Jaap rijdt naar Hero om te laden. Hij moet over een smalle brug en ziet onderstaand bord 
(linker pijl zwart, rechterpijl rood). 
 

 
 
Welk bord staat aan de andere kant van de brug? 
(Alle borden zijn blauw. In bord C is de linkerpijl rood, de rechter wit) 
 

   
A B C 

 

1p  31 

1p  32 

1p  33 

1p  34 
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Op dinsdag rijdt Jaap de rit Midden-Nederland. Hij moet in onderstaande plaatsen lossen. 
Jaap vertrekt en eindigt in Breda. 
Losplaatsen: Hilversum, Apeldoorn, Ede, Utrecht, Veenendaal. 
Plan de meest logische route voor Jaap, als hij uitsluitend over A-wegen rijdt. 

 Schrijf de plaatsnamen op in de volgorde zoals Jaap moet rijden. 

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

 Geef in onderstaande afbeelding aan hoe het beladingsplan van Jaap eruit ziet, als hij 
vanuit Breda vertrekt voor de rit uit de vorige vraag. 
 
Gebruik de volgende gegevens: 
Hilversum   lossen 3 pallets 
Utrecht   lossen 1 pallet 
Apeldoorn   lossen 1 pallet 
Veenendaal  lossen 2 pallets 
Ede    lossen 5 pallets 

 

 
 

1p  35 

1p  36 
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In een van de losplaatsen komt Jaap in onderstaande verkeerssituatie terecht. 
 

Jaap

fietser

 
 

 Wie heeft hier voorrang, Jaap of de fietser en geef aan waarom? 

.......................................................................................................................................... 
 
Op de A27 komt Jaap voor de brug bij Gorinchem in een file. 
Over welke rivier ligt deze brug? 
A Boven Merwede 
B Nieuwe Merwede 
C Waal 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina!
 

1p  37 

1p  38 
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DE KOEYER 

Bij op- en overslagbedrijf De Koeyer in Terneuzen komen de zeevissers hun vangst 
lossen. Vanuit Terneuzen gaat de vangst met vrachtwagens naar de afnemers in België  
en Frankrijk. 
 
De Koeyer heeft 2000 nieuwe pallets nodig. De kunststofpallets kosten € 34,00 per stuk. 
De houten pallets kosten € 25,00 per stuk. 

 Hoeveel euro moet De Koeyer meer betalen als hij 2000 kunststofpallets wil kopen in 
plaats van houten pallets? 

.......................................................................................................................................... 
 
Om bederf te voorkomen wordt vis in een koeloplegger vervoerd. Heel belangrijk daarbij 
is dat de koelketen niet wordt onderbroken. 

 Wat wordt bedoeld met de koelketen? 

.......................................................................................................................................... 
 
De europallets worden met de pompkar gelost. Bij de 2-weg dubbeldeks omkeerbare 
pallets kan dat niet. 
Waarom kan dat niet? 
A de pallet is niet hoog genoeg voor de pompkar 
B de pallet is te breed voor de pompkar 
C de pompkar kan de pallet niet optillen 
 

 Geef één nadeel van het gebruik van kunststofpallets ten opzichte van dagpallets. 

.......................................................................................................................................... 
  
Als een pallet maximaal 175 cm hoog beladen mag worden met dozen vis, hoeveel dozen 
van 600 x 400 x 400 mm (l x b x h) passen er dan op één europallet? 
A   8 dozen 
B 12 dozen 
C 16 dozen 
D 18 dozen 
 
Wat voor soort lading is de in dozen verpakte vis? 
A bederfelijke lading 
B bulklading 
C gevaarlijke lading 
 
 

1p  39 

1p  40 
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1p  42 

1p  43 

1p  44 


