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 transport en logistiek CSE GL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 19 mei

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Vergeer BV 
 
Vergeer BV is een groot internationaal transport-, op- en overslagbedrijf met 
diverse vestigingen. Ze vervoeren wereldwijd zeer uiteenlopende goederen. In 
Amsterdam heeft het bedrijf een grote vestiging aan het water. (Zie de 
plattegrond in onderstaande afbeelding). Hier komen van over de hele wereld 
goederen aan die weer op allerlei manieren verder vervoerd worden. 
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1p 1 Op allerlei wijzen worden vanuit de haven van Amsterdam de goederen verder 
getransporteerd, onder andere via de Nederlandse binnenwateren. 
Welke vrachtbrief wordt gebruikt voor vervoer over Nederlandse binnenwateren? 
A de Airway Bill 
B het connossement 
C de CIM vrachtbrief 
D de CMR 
 

1p 2 Een binnenschip is geladen met 20 TEU. 
 Wat betekent 20 TEU? 

 
1p 3 Wat verstaat men onder het stuwen van de lading? 
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1p 4 Dikwijls worden goederen samengepakt tot hanteerbare eenheden. 
 Hoe wordt zo'n eenheid genoemd? 

 
1p 5 Wat is een ferry-schip? 

A een klein zeeschip dat langs de kust vaart 
B een kraanschip met apparatuur om palen te heien 
C een schip dat onder andere vrachtwagens over rivieren en kanalen vervoert 
D een schip dat onder andere vrachtwagens over zee vervoert 
 

1p 6 Complete vrachtautocombinaties worden vervoerd per schip. 
Hoe heet zo'n transport? 
A huckepack 
B kangoeroe-vervoer 
C ro-ro 
D wagenlading 
 

1p 7 Vanuit de haven van Amsterdam worden ook goederen per spoor vervoerd naar 
diverse Europese landen.  

 Welk soort vrachtbrief wordt in het internationale spoorvervoer gebruikt? 
 

1p 8 Bij de Rollende Landstrasse wordt 
A alleen de oplegger per spoor vervoerd. 
B de oplegger als een treinwagon gebruikt. 
C de trekker en oplegger per ferry-schip vervoerd. 
D de trekker en oplegger per spoor vervoerd. 
 

1p 9 Bij welke vervoersmodaliteit wordt een wagenlading vrachtbrief gebruikt?  
 

1p 10 Waarvoor wordt slurry transport gebruikt? 
A balen  
B elektriciteit 
C gas 
D zand 
 

1p 11 Geef drie voordelen van een pijpleiding als vervoersmodaliteit ten opzicht van 
het vervoer over de weg. 
 

1p 12 Een partij goederen wordt per schip vanuit Barcelona naar Amsterdam vervoerd. 
In Amsterdam wordt de partij goederen overgeladen in een vrachtwagen en 
vervoerd naar de eindbestemming in Gouda. 
Welke documenten zijn vereist om de goederen van Barcelona naar Gouda te 
vervoeren? 
A de Air Waybill en de AVC vrachtbrief 
B de Air Waybill en een Enig-document 
C het connossement en de AVC vrachtbrief  
D het connossement  en de CMR vrachtbrief 
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1p 13 De goederen zijn voorzien van behandelingsetiketten. 
Wat geven behandelingsetiketten aan? 
A hoe gevaarlijk de goederen zijn 
B hoe met de goederen moet worden omgegaan 
C wat het land van herkomst is van de goederen 
 

1p 14 Wat voor soort etiket is op onderstaande afbeelding te zien? 
 

 
 
 
Hein, internationale chauffeur bij Vergeer BV, rijdt met een zending gevaarlijke 
stoffen naar Frankrijk. 
 

1p 15 Welk persoonlijk document voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moet hij bij 
zich hebben? 
 

1p 16 Na het lossen vervoert Hein een zending in Frankrijk van Parijs naar Dijon.  
Hoe noemt men dit vervoer? 
A cabotage 
B TIR 
C derde landen vervoer 
 

1p 17 Hoeveel kilometer heeft Hein volgens onderstaande tachograafschijf gereden?  
 

 
 

1p 18 Hein merkt dat zijn tachograaf stuk is gegaan. 
 Wat moet hij nu volgens de wet doen? 

 



 

 919-0671-a-GL-1-o 5 lees verder ►►►

HZ  logistics 
 
Jasmijn is logistiek medewerkster van HZ Logistics. 
 

1p 19 HZ Logistics heeft ook een functie als distributiecentrum. 
Welk van onderstaande schema's geeft de juiste functie van een DC aan? 
(P = Productiebedrijf;  DC = Distributiecentrum;  W = Winkel of filiaal) 
 
P P P

DC DC DC

W W W
A

P P P

DC DC DC

W W WW W W
B

P

DC DC DC

C  
 

2p 20 HZ Logistics houdt een voorraadadministratie bij.  
 Geef twee redenen waarom dit belangrijk is. 

 
2p 21 HZ Logistics zorgt voor de centrale inkoop van de goederen. Bij welke fabrikant 

de goederen worden ingekocht hangt af van een aantal aspecten. 
 Geef er drie. 

 
1p 22 Een klant 'reclameert' bij HZ Logistics. 

 Wat verstaat men onder 'reclameren'? 
 

1p 23 Er komt een zending binnen bij HZ Logistics. 
De goederen worden opgeslagen in de lege H06-stelling. 
Ieder artikel wordt in een aparte locatie opgeslagen. 
De H06-stelling bestaat uit de volgende locaties: H060101 t/m H061650. 
Ze worden helemaal volgeladen. 

 Hoeveel verschillende artikelen slaat Jasmijn in? 
 

1p 24 Welk document gebruikt Jasmijn om de goederen op locatie te zetten? 
 
 

Stoffels Cleaning 
 
Stoffels Cleaning, gevestigd te Meppel, is een groothandel in 
schoonmaakproducten. 
 

1p 25 In het goederenbeheersysteem van Stoffels Cleaning was de voorraad van een 
bepaald artikel op 1 januari 2005 145 stuks. Er worden in 2005 in het totaal 
1353 stuks bijgeboekt. Het verbruik in 2005 was 1252.  

 Wat is de voorraad van het artikel op 1 januari 2006? 
 

1p 26 Stoffels Cleaning verwerkt alle artikelen in hun voorraadadministratie. 
 Noem één apparaat waarmee dat met de computer automatisch gebeurt. 
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1p 27 Henk de Groot, een orderpicker van Stoffels Cleaning moet 15 artikelen met 
artikelnummer 25SC verzamelen. Volgens het goederen-beheersysteem zijn er 
nog 18 op voorraad. In het magazijn liggen er echter maar 10.  

 Geef twee verklaringen hoe dit verschil kan ontstaan. 
 

1p 28 In welke volgorde staan de artikelen op een orderverzamelstaat? 
 

1p 29 Welk voordeel heeft de verhoging van de minimumvoorraad van een artikel? 
A groter assortiment 
B meer kapitaal in voorraad 
C meer magazijn nodig 
D minder risico op nee-verkoop 
 

1p 30 Hieronder is van een aantal schoonmaakartikelen het artikelnummer en de 
voorraad gegeven. 
 
Artikelnummer Voorraad 
55454545  34 
54545323  67 
34235555  78 
12334434  23 
13132434  65 
  
De volgende bij- en afboekingen vinden plaats: 
 
Artikelnummer Bijboekingen Afboekingen 
55454545     12     20 
54545323       0       3 
34235555     15     85 
12334434     26     26 
13132434   100   165 
 

 Bereken voor elk artikelnummer de huidige voorraad. 
 
 
Gebruik onderstaande gegevens voor het beantwoorden van de vragen  
31 t/m 34. 
 
 

Aangekocht zijn door Stoffels Cleaning bij Fabrikant Eagles: 
260 spuitbussen à € 2,50 
125 schoonmaakflacons à € 11,25 
BTW 19% 
Korting 4,5% 
 
 

1p 31 Welk bedrag moet Stoffels Cleaning betalen aan Eagles?
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1p 32 Wat is het werkelijke inkoopbedrag voor Stoffels Cleaning, exclusief BTW? 
 

1p 33 Stoffels Cleaning verkoopt 150 spuitbussen aan schoonmaakbedrijf Pieters voor 
€ 3,00 per stuk, exclusief BTW. 

 Wat moet dit bedrijf betalen aan Stoffels Cleaning? 
 

1p 34 Wat is de winst voor Stoffels Cleaning in deze verkoop? 
 
Voor de zendingen van Eagles geldt een garantie. 
Een gedeelte van de garantieregeling is hieronder afgedrukt. 
 
 

9.  Garantie 
9.1.  Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Verkoper ervoor in dat 

de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. 
Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, 
dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper. 

9.2.  De garantietermijn beloopt twaalf maanden, ingaande de dag van levering 
aan koper. 

9.3.  Met betrekking tot door Verkoper te verrichten reparatie- en 
montagewerkzaamheden garandeert Verkoper dat de desbetreffende 
werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht. 

9.4.  Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na 
inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen 
jegens Verkoper onverlet. 

9.5.  Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt 
gedaan, vindt plaats voor rekening en risico van Koper, en na voorafgaand 
overleg met Verkoper. 

 
 

1p 35 Stoffels Cleaning heeft de spuitbussen op 12 mei 2006 besteld. Op 16 mei 2006 
komen ze bij Stoffels binnen. 

 Op welke datum loopt de garantietermijn af? 
 

1p 36 Aan welke voorwaarde moet zijn voldaan om aanspraak te kunnen maken op de 
garantie? 
 
 

Excel en word 
 
In veel bedrijven wordt gewerkt met het spreadsheet-programma Excel. 
 
De vragen 37 tot en met 47 gaan over het gebruik van dit programma. 
 

1p 37 Waar moet je in Excel gegevens invoeren? 
A alleen in de cel zelf 
B alleen in de formulebalk 
C in de cel zelf of in de formulebalk  
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1p 38 Wat is volgens Excel geen getal? 
A 1.593.186 
B 15 dozen 
C 15,93 
D 193 
 

1p 39 In cel A1 staat het getal 10 en in A2 het getal 2. 
In cel A3 wil je de inhoud van A1 delen door A2. 
Hoe ziet de formule eruit? 
A =A1:A2 
B =A1/A2 
C =delen (A1:A2) 
D =delen (A1/A2) 
 

1p 40 Om in Excel een typefout te verbeteren, doe je de volgende handeling: 
A dubbelklik op de cel en verbeter de fout 
B gebruik de opdracht 'Vervangen' uit het menu 'Bewerken' 
C gebruik de F3-toets 
D selecteer de cel en druk op de F4-toets 
 

1p 41 Je ziet hier een opmaak in Excel. 
 

 
 
Welke opmaak heeft cel B3? 
A B3, Primavera 
B B3, Primavera 100%, zwart en cursief 
C Arial 16 punten, cursief, gecentreerd, zwart 
D Arial 16 punten, cursief, links uitgelijnd 
 

1p 42 In de afbeelding bij de vorige vraag staat ook een knop met dit teken: Σ. 
 Wanneer gebruik je deze knop? 

 
1p 43 Ook staat in de afbeelding een knop met het onderstaande teken. 

 
A
Z  
 

 Wanneer gebruik je deze knop? 
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1p 44 Je wilt in cel C10 de som van C4 tot en met C9 zetten. 
 

 
 
Wat moet je in Excel doen? 
A in C10 een formule plaatsen 
B je hoeft niets te doen, dat gaat vanzelf 
C 75 + 45 + 25 invullen 
 

1p 45 Je moet gegevens in het spreadsheet-programma Excel invoeren. 
Daarbij moet je een reeks oplopende getallen onder elkaar in een reeks cellen 
plaatsen.  
Hoe moet je dit doen? 
A getallen één voor één invoeren 
B getal 1 in de eerste cel, getal 2 in de tweede cel, beide cellen selecteren en 

de opdracht 'Reeks' in het menu 'Invoegen' openen 
C getal 1 in de eerste cel, getal 2 in de tweede cel, beide cellen selecteren, de 

cursor op de vulgreep plaatsen en op de 'Ctrl + Enter' toets drukken  
D getal 1 in de eerste cel, getal 2 in de tweede cel, beide cellen selecteren, de 

cursor op de vulgreep plaatsen en naar beneden slepen  
 

1p 46 Je wilt drie cellen samenvoegen en er een tekst gecentreerd in typen. 
Welke 'knop' gebruik je hiervoor? 
 

a
  X

 
 

A B C    D 
 

1p 47 Noem één manier hoe je gegevens in Excel kunt opslaan. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Bij DC Logistics wordt ook gewerkt met het tekstverwerkingsprogramma Word.  
 
 
De vragen 48 en 49 gaan over de onderstaande werkbalk Standaard van Word. 
 

 
 

1p 48 Teken de knop waarop je moet klikken om een afdrukvoorbeeld op het 
beeldscherm te krijgen. 
 

1p 49 Teken de knop waarop je moet klikken om spaties en tabs zichtbaar te maken. 
 

1p 50 Je moet een briefje controleren op taalfouten. 
 Hoe heet de functie in Word die je daarvoor kan gebruiken? 

 
 

einde  


