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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. 
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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 één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, 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 één 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. 

 
N.B.  Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen transport en logistiek KB kunnen maximaal 58 scorepunten 
worden behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

FORNA LOGISTICS 

Antwoord Vraag Scores

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 een prijsopgave  
 de omschrijving van de dienstverlening 
 condities 

 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien één of geen antwoord goed 0 
 

 

maximumscore 1  1 

 2 A 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 paklijst 
 pakbon 
 de bestelbon 
 de vrachtbrief 

 

maximumscore 1  3 

overbevinding 
 

maximumscore 1  4 

H010301 – H010406, H020301 – H020406 
 

maximumscore 1  5 

hier klemmen 
 

maximumscore 1  6 

In de kolom opmerkingen is men op 20 december 2004 vergeten ‘bestellen’ te 
noteren. 
 

maximumscore 1  7 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 om te weten hoeveel goederen nog op voorraad zijn; er kan dan tijdig geleverd en 

besteld worden 
 om geen nee te hoeven verkopen 

 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien één of geen antwoord goed 0 
 

maximumscore 1  8 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 1  9 
locatie–inslaglijst 
 
maximumscore 1  10 
5 2 4 3 1 
 
maximumscore 1  11 
De voorraad van de goederen in het magazijn moet kloppen met de voorraad op papier / 
in de computer. 
 

 
 12 A 

maximumscore 1  13 
een aantekening maken op de vrachtbrief 
 

FORNA logistics 
Bestelbon 

 

maximumscore 1  14 

Datum van bestellen:  23 mei 2005 
 
Bestemd voor:  administratie 
Besteld door:  naam  kandidaat 
 
Code Omschrijving Aantal 
ZP.75256541 Wesco Pushboy RVS 13 
ZP.75256710 Wesco Kickboy Blauw 24 
ZP.75256600 Wesco Kickmaster grafiet 76 
   
 
 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 volume van de goederen 
 aantal goederen dat wordt opgeslagen 
 omloopsnelheid van de goederen  
 gewicht 
 soort stelling 
 manier van opslag 

 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien één of geen antwoord goed 0 
 

 

 

maximumscore 1  15 

 16 D 

 17 C 

maximumscore 1  18 
2150 mm 
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Vraag Antwoord Score 

twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
 exact passend voor product 
 geen retour 
 goedkoper 

 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien één of geen antwoord goed 0 
 

maximumscore 1  19 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 voorkomen van diefstal, camouflage 
 bescherming lichtgevoelige goederen 

 

INTERNATIONAAL TRANSPORT 

maximumscore 1  20 

€ 171,- 
 

 

 

 

 

 

maximumscore 1  21 

 22 A 

 23 A 

 24 A 

 25 A 

 26 C 

maximumscore 1  27 
Zwitserland is geen EU-land. 
 
maximumscore 1  28 
Peter moet rekening houden met een wachttijd die wel 3 uur kan bedragen. 
 

 
 29 B 

maximumscore 1  30 
De auto voldoet aan de Oostenrijkse norm voor wat betreft geluidsoverlast. 
of 
De auto is stil genoeg volgens de Oostenrijkse normen. 
of 
Lärm 
 

 
 31 C 

Nee, er mag maximaal 56 uur per week worden gereden. 
 

maximumscore 1  32 
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Vraag Antwoord Score 

maximumscore 1  33 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 Nee, hij mag alleen op de twee rechterbanen rijden. 
 Nee, indien langer dan 7 meter mag dat niet. 

 

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

maximumscore 1  34 
652 miljoen ton 
 
maximumscore 1  35 
100% 
 
maximumscore 1  36 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 beperkte aantal wagons, beperkte capaciteit 
 te duur 
 te traag 
 vaste dienstregeling 
 geen deur tot deur vervoer 

 

NATIONAAL TRANSPORT 

maximumscore 1  37 
N764 – N50 – A6 – N714 
 
maximumscore 1  38 
7 liter 
 
maximumscore 1  39 
twee antwoorden, bijvoorbeeld: 

 kentekenbewijs trekker 
 kentekenbewijs oplegger 
 APK-goedkeuringsbewijs 
 COP-document 

 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien één of geen antwoord goed 0 
 
maximumscore 1  40 
stuwen van de lading 
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Vraag Antwoord Score 

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

 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien één of geen antwoord goed 0 
 

één antwoord, bijvoorbeeld: 
 vervoersadres 
 beurtvaartadres  
 vrachtnota 
 AVC-CMR 2002 

 

 

franco 
 

Jan Kroeze 
O > 
O <  
Dat: 23 mei 2005 
Dat: 
NO. BL-XV-76 
< 
> 241 763 
 
Indien bij O > Utrecht is ingevuld, dit goed rekenen 
 

125/59 = 2,11u : 120 + (11/100 x 60) = 126,6 minuten 
127 minuten (2 uur en 7 minuten) 
 

31,5 x 2,5 = 78,75 kilometer dus 79 km 
 

 

Een knooppunt is aangegeven door een kader met blauwe letters en een afrit is 
aangegeven met een blauw kader met witte letters. 
 

 

 

N352, N50, N307 
 

 41 maximumscore 1 

 42 maximumscore 1 

 43 C 

 44 maximumscore 1 

 45 maximumscore 1 

 46 maximumscore 1 

 47 maximumscore 1 

 48 A 

 49 maximumscore 1 

 50 B 

 51 B 

 52 maximumscore 1 



 
 
 
 

Vraag Antwoord Score 

 54 
 

 

 

A 

 55 B 

 56 B 

maximumscore 1  57 
één antwoord, bijvoorbeeld: 

 het aantal kilometers dat Jan gereden heeft 
 elk v-tje is 10 kilometer 

 
maximumscore 1  58 
Jan Kroeze 
O > Utrecht 
O < Rotterdam 
Dat: 23 mei 2005 
Dat: 23 mei 2005 
NO. BL-XV-76 
< 242 233 
> 241 763 
          470 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar de Citogroep. 
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