
 BP-1400-f-16-1-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VMBO-BB 

2016 
 
 
 

 profielvak mobiliteit en transport – CSPE BB 
 
 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 

4.1 Beoordelingsschema 
4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema 

5 Berekening cijfer 
6 Inzenden scores 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41, 
41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen van 

het examen toekomen aan de examinator. 
2 Deze beoordeelt de prestaties, voor zover van toepassing tijdens het maken van de 

praktijkopdrachten, volgens de door het College voor Toetsen en Examens gegeven 
richtlijn en legt zijn bevindingen schriftelijk vast in het beoordelingsschema (4.1).  

3 De door de directeur aangewezen tweede examinator beoordeelt het resultaat van 
de praktijkopdrachten, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit 
de in het vorige lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur 
overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opdrachten en de 
beoordelingsnormen. 



 BP-1400-f-16-1-c 2 lees verder ►►►

4 De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de behaalde 
score vast. 

5 De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de 
directeur. 

 
 

2 Algemene regels  

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op het beoordelingsschema de namen en/of nummers van 

de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere opdracht toegekende aantal 
scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 De examinator kent voor een prestatie scorepunten toe in overeenstemming met het 
bij de toets behorende correctievoorschrift. Wijzigen, weglaten of toevoegen van 
onderdelen van het beoordelingsmodel is niet toegestaan. Scorepunten zijn alleen 
de gehele getallen 0, 1,  .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten 
voor een opdracht 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 voor een volledig juiste prestatie wordt bij de desbetreffende opdracht het 

maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een prestatie gedeeltelijk juist is, wordt indien het beoordelingsmodel dit 

toelaat, een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming 
met het beoordelingsmodel; 

3.3 indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven in het 
beoordelingsmodel en deze is aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk 
juist worden scorepunten toegekend naar analogie van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van eenzelfde prestatie. 

4 Mocht tijdens het examen een hulpmiddel niet werken en dit is niet te wijten aan het 
verkeerd gebruik door de kandidaat dan mag dat geen invloed hebben op de 
beoordeling van de kandidaat. De kandidaat mag daar in tijd en scorepunten niet 
door benadeeld worden. 

5 Indien de examinator voor het begin van het examen meent dat in het examen of in 
het beoordelingsmodel een fout of onvolkomenheid zit, deelt hij dit onverwijld mee 
aan het College voor Toetsen en Examens.  
Indien een vermeende fout of onvolkomenheid pas tijdens de afname blijkt, 
beoordeelt de examinator het werk van de kandidaten alsof het examen en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid dan alsnog 
mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve vaststelling van de normering van het examen 
rekening gehouden (zie ook 5 Berekening cijfer). 
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6 Als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen doorwerkt in een 
daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen prestatie en niet de verdere 
uitwerking daarvan worden aangerekend, tenzij daardoor het volgende gedeelte 
aanzienlijk wordt vereenvoudigd of tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
vermeld. 

7 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van de door de kandidaat geleverde prestaties voor iedere opdracht. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de opdracht is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten. 
 
 

3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 

 
Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 4.1) 
en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 4.2). 
 
− In de toelichting bij het beoordelingsschema staan de uitwerkingen van schriftelijke 

en ICT-opdrachten en mondelinge vragen met hun correctievoorschrift die niet in het 
beoordelingsschema opgenomen zijn. 

− Bij een beoordelingsaspect waarbij de kandidaat aan aangegeven criteria moet 
voldoen om scorepunten toebedeeld te kunnen krijgen, alleen de te behalen punten 
toekennen indien de kandidaat aan ALLE criteria heeft voldaan. 

− De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen 
beoordeeld worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname 
beoordeeld worden. 

− In het beoordelingsschema zijn vakjes  opgenomen, waarin aangegeven kan 
worden of de kandidaat wel (vinkje ) of niet (streepje -) aan het criterium / de 
criteria heeft voldaan. 

− Als in het beoordelingsschema bij een opdracht klokjes ( of ) zijn weergegeven, 
wordt bij die opdracht het werktempo handmatig beoordeeld. Achter de klokjes 
noteert u de begin- en eindtijd van iedere kandidaat. 

− U vermeldt de score van de kandidaat bij een minitoets achter het bijbehorende 
opdrachtnummer in het beoordelingsschema samen met de letter van de variant. 
Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een ingevuld beoordelingsschema voor 
een minitoets. 
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kandidaatnummer 

018 045 022 034 017  

naam van de kandidaat 

Evert 

José 

H
avah 

Reinier

H
iske 

 

 ONDERDEEL A        

x Minitoets 10 8   
a
 6   

b
 7   

c
 5   

a
 7   

b
  

Toelichting: kandidaat nr. 017 (Hiske) heeft variant b gemaakt en daarvoor 7 scorepunten behaald. 
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4.1 Beoordelingsschema 
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kandidaatnummer 

      

naam van de kandidaat 

      

 ONDERDEEL A        

1 minitoets 10       

2 drie mondelinge vragen 
 
per juist antwoord 1

3       

3 technische gegevens opgezocht:   

 klepspeling inlaatklep        

 klepspeling uitlaatklep        

 klepspeling meten: bij warme/koude motor 
(keuze) 

 
      

 ontstekingsvolgorde        

 plaats 1e cilinder         

 aanhaalmoment bevestiging kleppendeksel        

 aanhaalmoment oliedruksensor        

 7 gegevens juist 3 
6 of 5 gegevens juist 2 
4 of 3 gegevens juist 1 
2 of 1 gegeven juist 0

3       

4a onderdelen voor meting verwijderen en 
monteren: 
 de (juiste) onderdelen verwijderd en weer 

gemonteerd 1
 de kleppendekselpakking voor de montage 

gecontroleerd 1 
 de kleppendekselbouten met het juiste 

moment vastgezet 1

3       

4b meting klepspeling: 
 de klepspeling van 4 cilinders juist gemeten 1 
juiste conclusie klepspeling genoteerd:  
 1 klep heeft te veel speling,  1 
 1 klep heeft te weinig speling  1

3       

 transport        
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o
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 transport        

5a onderdelen voor meting oliedruk verwijderen en 
monteren:  

  

 bedrading oliedruksensor verwijderd en 
gemonteerd 

 
      

 de oliedruksensor verwijderd, de afdichtring 
gecontroleerd en weer juist gemonteerd (eerst 
met de hand) en vastgezet met het juiste 
moment 

 

      

 de adapter en meter juist gemonteerd        

 3 aspecten juist 2 
2 aspecten juist  1 
1 aspect juist 0

2       

5b uitvoering meten oliedruk:   

 het oliepeil gemeten        

 de oliedrukmeter lekt niet op de aansluiting        

 de uitlaatgasafzuiging gebruikt        

 resultaten metingen: drie waarden en conclusies 

juist 

 

      

 per juist aspect 1 4       

5c eindcontrole na montage oliedruksensor: de 
motor laten draaien en gecontroleerd op 
olielekkage 

1       

6 afleveren voertuig: 
− gemaakte vlekken op/in voertuig verwijderd 
− adaptermeter en slang schoongemaakt en 

opgeborgen 
− de werkplek opgeruimd 
 
alle aspecten juist 1

1       

7 beoordelen videofilm: 
4 vragen en toelichting (zie 4.2) 
 
per juist antwoord en toelichting 1

4       

 ONDERDEEL B        

8 minitoets 10       

9 drie mondelinge vragen 
per juist antwoord 1

3       

 transport        
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 transport        

10 uitvoering visuele controle voorwielen:    

 band LV: juiste conclusie         

 velg LV: juiste conclusie         

 band RV: juiste conclusie         

 velg RV: juiste conclusie         

 4 aspecten juist 2 
3 of 2 aspecten juist 1 
1 aspect juist 0

2       

11 overleg examinator:  
juist aangegeven: 
 een velg moet vervangen worden vanwege 

beschadiging 1 
 een band moet vervangen worden vanwege 

te weinig profiel 1

2       

12 aanhaalmomenten juist genoteerd:   

 wielbevestiging        

 bevestiging draagarm aan carrosserie        

 bevestiging onderste fuseekogel        

 3 gegevens juist 2 
2 gegevens juist 1 
1 gegeven juist 0

2       

13a uitvoering vervanging draagarm:    

 het wiel en de onderste draagarm juist 
verwijderd 

 
      

 het gereedschap juist gebruikt bij het losmaken 
van de fuseekogel  

 
      

 Noteer hier de begintijd van iedere kandidaat.        

 de nieuwe draagarm juist gemonteerd        

 de bevestiging met het juiste moment vastgezet        

 per juist aspect  1 4       

 Noteer hier de eindtijd van iedere kandidaat.        

13b werktempo kandidaat: 
opdracht uitgevoerd binnen 12 minuten 2 
opdracht uitgevoerd binnen 14 minuten 1 
opdracht uitgevoerd in meer dan 14 minuten 0

2       

13c het wiel met het juiste moment vastgezet 1       

 transport        
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 transport        

14 afstellen voorportier: 
 de slotvanger juist afgesteld: valt goed in het 

tweede slot en de deurrubbers staan op 
spanning 1 

 het voorportier ligt recht in de carrosserie 1

2       

15 afleveren voertuig: 
− gemaakte vlekken op portier en spatbord 

verwijderd 
− het gereedschap en de werkplek opgeruimd 
 
beide aspecten juist 1

1       

 ONDERDEEL C        

16 minitoets 10       

17 drie mondelinge vragen 
per juist antwoord 1

3       

18 technische gegevens accu juist genoteerd:   

 spanning        

 capaciteit        

 koudstartstroom        

 alle gegevens juist 1       

19 artikelnummers juist genoteerd: 
van accu, achterlichtunit L en achterlichtunit R 
 
alle artikelnummers juist 1

1       

20 uitvoering visuele controle en accutest:   

 bevestiging accu: juiste conclusie en reden bij 
afkeur  

 
      

 bevestiging +klem: juiste conclusie en reden bij 
afkeur  

 
      

 bevestiging -klem: juiste conclusie en reden bij 
afkeur  

 
      

 elektronische accutest: juiste conclusie en 
reden bij afkeur  

 
      

 4 aspecten juist 2 
3 of 2 aspecten juist 1 
1 aspect juist 0

2       

 transport        
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21a uitvoering vervangen accu: 
− juiste accu gekozen in het magazijn 
− de accupoolklemmen op de juiste manier 

losgemaakt en vastgezet  
− veilig gewerkt: de accupoolklemmen steeds 

in de juiste volgorde vastgezet 
 
alle aspecten juist 1

1       

21b uitvoering vervangen achterlichtunit: 
 de achterlichtunit juist verwijderd en de 

nieuwe juist gemonteerd 1 
 de fittinghouder juist verwijderd en weer juist 

gemonteerd 1

2       

22a controle reparatie accu vervangen: 
− de uitlaatgasafzuiging juist gebruikt 
− de motor gestart en juiste conclusie 
 
beide aspecten juist 1

1       

22b controle verlichting en signalering: 
 verlichting achterzijde: juiste conclusie en 

reden bij afkeur 1 
 signalering achterzijde: juiste conclusie en 

reden bij afkeur 1

2       

23 twee juiste oorzaken genoteerd, bijvoorbeeld:  
− defecte zekering  
− defecte remlichtschakelaar  
− alle lampjes zijn defect 

 
1 oorzaak juist 0

1       

24 uitvoering reparatie: 
het lampje en de zekering juist vervangen 

1       

25 meten laadspanning: 
voltmeter juist aangesloten en juiste waarde 
gemeten 

1       

26 afleveren voertuig: 
− het voertuig schoon en rijklaar afgeleverd 
− de gebruikte gereedschappen, materialen en 

apparatuur opgeruimd 
− de oude accu juist afgevoerd 
 
alle aspecten juist 1

1       

27 richtingaanwijzers aansluiten (practicum): 
 de accu, controlelampje, 

knipperlichtautomaat, zekering en RAW-
schakelaar juist aangesloten  1 

 de linker- en rechter-knipperlichten juist 
aangesloten  1

2       

 transport        
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 ONDERDEEL D        

28 minitoets 10       

29 drie mondelinge vragen 
 
per juist antwoord 1

3       

30a pallets lossen: 
de juiste twee pallets gelost en de andere  
twee in de laadruimte laten staan  

1       

30b juiste onregelmatigheden genoteerd: 
 op pakbon 0431: geen omschrijving en geen 

artikelnummer 1 
 een beschadigde doos op pallet 0432 1

2       

31a opdracht 1: vervangen pakbon: 
− de foutief ingevulde pakbon verwijderd en in 

het magazijn gelegd 
− de juiste pakbon (7) uit de documentenkast 

gehaald en aan de pallet bevestigd 
 
beide aspecten juist 1

1       

31b opdracht 2: beschadigde doos verwijderen:   

 pakbon en sealmateriaal verwijderd en 
opgeruimd 

 
      

 beschadigde doos verwijderd en op 
magazijnkar gezet bij het magazijn 

 
      

 de pallet met overige dozen opnieuw omsnoerd 
met pp-band (2 bandjes) en geseald met 
zwarte folie 

 

      

 het sealen: voldoende overlap van folie, geen 
overmatig gebruik van sealmateriaal, de eerste 
seal-laag ook om de pallet verwerkt 

 

      

 pakbon, etiketten en behandelingsstickers uit 
het magazijn gehaald en op de pallet bevestigd 

 
      

 5 aspecten juist 4 
4 aspecten juist 3 
3 aspecten juist 2 
2 aspecten juist 1 
1 aspect juist 0

4       

32 pallets in stelling F geplaatst: 
− de juiste interne transportmiddelen gekozen 

(pompwagen en stapelaar)  
− de twee pallets op de juiste locaties gezet 
 
beide aspecten juist 1

1       

 transport        
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33 laadplan tekenen: (zie 4.2)    

 de pallets staan op de juiste plaats         

 het kopschot is juist aangegeven        

 de palletplaatsen hebben een juiste unieke 
code  

 
      

 de pallets kunnen in de lengterichting geladen 
worden 

 
      

 4 aspecten juist 3 
3 aspecten juist 2 
2 aspecten juist 1 
1 aspect juist 0

3       

34 laden van de pallets: 
 de pallets op de juiste plaats in de 

laadruimte gezet 1 
 de pallets op de juiste manier gestuwd  

(zodat ze niet kunnen schuiven) 1

2       

35a instructies geven bij controle verlichting: 
de juiste instructies gegeven aan de 
examinator:  

1       

35b controleren verlichting en signalering (checklist) 
 twee juiste storingen (afkeur) gevonden:  1 
 de andere verlichting en signalering 

goedgekeurd  1

2       

 totaal 122       
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4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema 

 
opdracht 7 
 
correctiemodel vragen over videofilm (uitwerkbijlage 1):  
 
 
1 Gebruikt de monteur het juiste gereedschap bij het verwijderen van de aftapplug? 
 Nee,  
 
 Leg uit waarom. 
 Antwoord: 
− want hij moet een ringsleutel (of dopsleutel) gebruiken (en geen steeksleutel). 
 
2 Vóór het monteren moet de monteur het oliefilter behandelen.  

Doet hij dat op de juiste manier?  
 Ja,  
  
 Leg uit waarom. 
 Antwoord: 
− want hij vet de rubberen ring in met olie. 
 
3 Heeft de monteur bij het werk op zijn persoonlijke veiligheid gelet? 
 Nee,  
 

Leg uit waarom. 
Antwoord: 

− want hij draagt een ring om zijn vinger. 
 
4 Heeft de monteur bij het oliepeilen op de milieuvoorschriften gelet? 
 Nee,  
 
 Leg uit waarom.  
 Antwoord: 

Een toelichting, bijvoorbeeld: 
− want hij gebruikt geen uitlaatgasafzuiging bij het starten van de motor 
− want hij heeft de gemorste olie niet opgeruimd. 
 
 
Opmerking 
Als de kandidaat een ander antwoord heeft gegeven dat passend is en vakinhoudelijk 
juist, mag u dat antwoord goed rekenen. (Zie ook de Algemene regels onder 2.3.3.) 
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opdracht 33 
 
voorbeeld juist getekend laadplan: 
 

kopschot 

euro 
 

Di - 4 

blok 
 

Ba - 3 

 

 

 

 

 

 
blok 

 
Ed - 2 

 

euro 
 

Le - 1 
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opdracht 2 
mondelinge vragen 
Bij deze opdracht stelt u drie vragen, steeds één uit blok A, blok B en blok C. 
 
blok A 
 

opdrachtnr.: 2a  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een losse cilinderkop zien. 
Hoe kun je zien wat de inlaatklep is bij deze cilinderkop?  

antwoordmodel: De inlaatklep heeft een grotere diameter dan de 
uitlaatklep. (of: Het inlaatspruitstuk is hierop aangesloten.)

 

opdrachtnr.: 2b  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een losse cilinderkop zien. 
Hoe kun je zien wat de uitlaatklep is bij deze cilinderkop? 

antwoordmodel: De uitlaatklep heeft een kleinere diameter dan de 
inlaatklep. (of: Het uitlaatspruitstuk is hierop aangesloten.)

 

opdrachtnr.: 2c  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een losse cilinderkop zien. U wijst een 
inlaatklep aan. 
Welke klep is dit? Hoe kun je dat zien? 

antwoordmodel: − De inlaatklep  
− Heeft een grotere diameter dan de uitlaatklep.  

(of: Het inlaatspruitstuk is hierop aangesloten.) 
 
één antwoord juist  0 

 
blok B 
 

opdrachtnr.: 2d  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een thermoschakelaar, een 
temperatuursensor en een koelvloeistofniveau-sensor 
zien.  
Welke van deze drie is de thermoschakelaar? 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het juiste onderdeel aan. 
 

opdrachtnr.: 2e  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een thermoschakelaar, een 
temperatuursensor en een koelvloeistofniveau-sensor 
zien.  
Welke van deze drie is de koelvloeistofniveau-sensor? 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het juiste onderdeel aan. 
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opdrachtnr.: 2f  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een thermoschakelaar, een 
temperatuursensor en een koelvloeistofniveau-sensor 
zien.  
Welke van deze drie is de temperatuursensor? 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het juiste onderdeel aan. 
 
blok C 
 

opdrachtnr.: 2ghi  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat één van de drie flacons met 
koelvloeistof.  
Meet van deze koelvloeistof de vorstbeveiliging. 

antwoordmodel: De kandidaat pakt het juiste meetgereedschap en voert de 
meting juist uit. 

 
 
opdracht 9 
mondelinge vragen 
Bij deze opdracht stelt u drie vragen, steeds één uit blok A, blok B en blok C. 
 
blok A 
 
opdrachtnr.: 9a  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto met een McPherson-veerpoot vraagt u: 
Wijs de schokdemper aan van deze McPherson-
veerpoot. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de schokdemper juist aan. 
 

opdrachtnr.: 9b  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto met McPherson-veerpoot vraagt u: 
Wijs de veer aan van deze McPherson-veerpoot. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de schroefveer juist aan. 
 

opdrachtnr.: 9c  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto met McPherson-veerpoot zegt/vraagt u: 
Het wiel kan naar links en rechts bewegen. 
Wijs de twee draaipunten van het wiel aan. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de fuseekogel en het bovenste 
draaipunt aan. 
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blok B 
 

opdrachtnr.: 9d  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat een losse velg (zonder band) zien, waarvan de 
velgdiameter goed af te lezen is. U vraagt: 
Wijs bij de losse velg de diameter aan. Hoe groot is de 
diameter? 

antwoordmodel: De kandidaat: 
− geeft/wijst de diameter van de velg aan  
− noemt de juiste diameter in inches. 
 
één aspect juist  0 

 

opdrachtnr.: 9e  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat een draairichting-gevoelige band met velg zien. 
Is dit een draairichting-gevoelige of een 
montagerichting-gevoelige band? Waaraan kun je dat 
zien? 

antwoordmodel: De kandidaat vertelt/wijst op de draairichting-gevoelige 
band aan: een pijl met rotation (of inside/outside). 

 

opdrachtnr.: 9f  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een zomer- en winterband zien. 
Welke van deze twee banden is een winterband? 
Waaraan kun je dat zien? 

antwoordmodel: − De kandidaat wijst de winterband juist aan.  
− Te zien aan, bijvoorbeeld: 

• veel lamellen bij een winterband,  
• een ijssymbool bij de gegevens  

 
één aspect juist  0 

 
blok C 
 
De vragen worden gesteld aan de auto, waarbij de opdracht wordt uitgevoerd: 
 

opdrachtnr.: 9g  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: De carrosseriedelen bij deze auto kunnen op 
verschillende manieren bevestigd zijn. 
Op welke manier is hier het voorportier-scharnier aan 
de carrosserie en aan de deur bevestigd? 

antwoordmodel: Afhankelijk van de constructie: gelast of geschroefd 
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opdrachtnr.: 9h  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: De binnenbekleding van een portier kan op verschillende 
manieren bevestigd zijn. 
Op welke manier is hier de binnenbekleding aan het 
portier bevestigd? 

antwoordmodel: Afhankelijk van de constructie: geschroefd, met 
klemmetjes of ingehaakt 

 

opdrachtnr.: 9i  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Het scharnier van de achterklep kan op verschillende 
manieren bevestigd zijn aan de carrosserie en aan de 
achterklep. 
Op welke manier is hier het achterklepscharnier aan 
de carrosserie en aan de achterklep bevestigd? 

antwoordmodel: Afhankelijk van de constructie: gelast of geschroefd 
 
 
opdracht 17 
mondelinge vragen 
Bij deze opdracht stelt u drie vragen, steeds één uit blok A, blok B en blok C. 
 
blok A 
 
opdrachtnr.: 17a  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een duplolamp van 12V / 21W / 5W 
zien. 
Wijs het massagedeelte van dit lampje aan. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het massagedeelte juist aan. 
 

opdrachtnr.: 17b  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat lamp van 12V / 21W zien. 
Wijs het massagedeelte van dit lampje aan. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het massagedeelte juist aan. 
 

opdrachtnr.: 17c  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een lamp van 12V / 5W zien. 
Wijs het massagedeelte van dit lampje aan. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het massagedeelte juist aan. 
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blok B   
 
opdrachtnr.: 17d  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij de accu in een auto vraagt u: 
Hoe controleer je of deze accu goed gemonteerd is? 
Laat dat zien. 

antwoordmodel: De kandidaat: 
− voelt of de +klem vastzit, 
− voelt of de -klem vastzit, 
− voelt of de accu vastzit aan de carrosserie. 
 
twee of minder handelingen juist  0 

 

opdrachtnr.: 17e  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij de accu in een auto wijst u de minpool aan en vraagt: 
Waaraan kun je zien dat dit de minpool is? Noem drie 
kenmerken. 

antwoordmodel: Drie kenmerken, bijvoorbeeld: 
− Heeft een kleinere diameter dan de pluspool 
− Aan de zwarte of bruine kabel die eraan vastzit 
− Aan de - op de klem 
− De kabel gaat naar de carrosserie of het motorblok. 
 
twee of minder antwoorden juist  0 

 

opdrachtnr.: 17f  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij de accu in een auto wijst u de pluspool aan en vraagt: 
Waaraan kun je zien dat dit de pluspool is? Noem drie 
kenmerken.  

antwoordmodel: Drie kenmerken, bijvoorbeeld: 
− Heeft een grotere diameter dan de minpool 
− Aan de rode kabel die eraan vastzit 
− Aan de + op de klem 
− De kabel gaat naar de startmotor. 
 
twee of minder antwoorden juist  0 
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blok C 
 
opdrachtnr.: 17ghi  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat één van de 3 sets met zekeringen 
zien. (Steeds is een andere zekering defect.) U vraagt: 
Gebruik een multimeter. Laat zien welke van deze 
zekeringen defect/stuk is. 

antwoordmodel: De kandidaat: 
− Stelt de multimeter op de juiste waarde in (ohm) en 

test de drie zekeringen. 
− Noemt de juiste defecte zekering. 
 
één aspect juist  0

 
 
opdracht 29 
mondelinge vragen 
Bij deze opdracht stelt u drie vragen, steeds één uit blok A, blok B en blok C. 
 
blok A 
 

opdrachtnr.: 29a  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een Nederlandse wegenkaart.  
U vraagt: 
Een chauffeur wil van Arnhem (knooppunt Waterberg) 
naar Apeldoorn (knooppunt Beekbergen) rijden. 
Welke A-weg kan hij het beste gebruiken? 

antwoordmodel: de A50 

 

opdrachtnr.: 29b  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een Nederlandse wegenkaart. 
U vraagt: 
Een chauffeur wil van Arnhem (knooppunt Waterberg) 
naar Utrecht (knooppunt Lunetten) rijden. 
Welke A-weg kan hij het beste gebruiken? 

antwoordmodel: de A12 

 

opdrachtnr.: 29c  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een Nederlandse wegenkaart. 
U vraagt: 
Een chauffeur wil van Apeldoorn (knooppunt 
Beekbergen) naar Almelo (knooppunt Azelo) rijden. 
Welke A-weg kan hij het beste gebruiken? 

antwoordmodel: de A1 
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blok B 
 

opdrachtnr.: 29d  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de band van een bakwagen met een codering zien 
(bijvoorbeeld 225/75 R16 116S). U vraagt: 
Wijs aan: Welk getal of letters geven de 
snelheidsindex aan? 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de letter S aan. 
 

opdrachtnr.: 29e  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de band van een bakwagen met een codering zien 
(bijvoorbeeld 225/75 R16 116S). U vraagt: 
Wijs aan: Welke getallen of letters geven de 
bandhoogte aan? 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de getallen 225/75 aan. 
 

opdrachtnr.: 29f  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de band van een bakwagen met een codering zien 
(bijvoorbeeld 225/75 R16 116S). U vraagt: 
Wijs aan: Welk getal of letters geven de bandbreedte 
aan? 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het getal 225 aan. 
 
blok C 
 

opdrachtnr.: 29g  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: In een bakwagen vervoer je een aantal rolcontainers 
zonder rem. Je kunt de bakwagen efficiënt stuwen aan 
binnenwanden en vloer. 
Wat zijn vier manieren om de rolcontainers te stuwen?

antwoordmodel: Vier antwoorden, bijvoorbeeld: 
− met sjorbanden  
− met keggen/wiggen achter de wieltjes  
− met banden met haken/rongen aan de binnenkant van 

de bakwagen (in/aan openingen, haken en ogen) 
− stuwzakken gebruiken 
− een pompwagen met remmogelijkheid (onder de 

rolcontainers) plaatsen 
− met verticale stangen en horizontale dwarsbalken  
 
3 of minder antwoorden juist  0 
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opdrachtnr.: 29h  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: In een bakwagen vervoer je een aantal vaten met 
vloeistoffen. Je kunt de bakwagen efficiënt stuwen aan 
binnenwanden en vloer. 
Wat zijn vier manieren om te zorgen dat de vaten niet 
gaan schuiven/rollen? 

antwoordmodel: Vier antwoorden, bijvoorbeeld: 
− vastzetten met sjorbanden 
− stuwkussens gebruiken 
− vastzetten met banden/haken/touwen/rongen aan de 

binnenkant van de bakwagen (in/aan openingen, 
haken en ogen) 

− wiggen/keggen/rekken gebruiken 
− vastzetten met verticale stangen en horizontale 

dwarsbalken 
− op pallets plaatsen/vastzetten en een antislipmat  

gebruiken 
 
3 of minder antwoorden juist 0

 

opdrachtnr.: 29i  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: In een bakwagen vervoer je een aantal grote kisten met 
fruit. Je kunt de bakwagen stuwen aan binnenwanden en 
vloer. 
Wat zijn drie manieren om te zorgen dat de kisten niet 
gaan schuiven? 

antwoordmodel: Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
− vastzetten met touwen of sjorbanden  
− stuwkussens gebruiken  
− vastzetten met banden/haken/rongen aan de 

binnenkant van de bakwagen (in/aan openingen, 
haken en ogen) 

− vastzetten met verticale stangen en horizontale 
dwarsbalken 

− een antislipmat gebruiken  
 
2 of minder antwoorden juist  0 
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5 Berekening cijfer 

 
Het cijfer voor het cspe wordt als volgt verkregen. 
De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. 
Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het cspe vast op basis van de regels voor omzetting van 
score naar cijfer. Daartoe past de directeur de door het College voor Toetsen en 
Examens vastgestelde normeringsterm (N-term) toe. 
De N-term wordt bekendgemaakt via Examenblad.nl op het tijdstip dat in de 
Septembermededeling is vermeld. 
Het cijfer voor het cspe kan niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld. 
 
Op www.cito.nl  voortgezet onderwijs  centrale examens  normering staat een 
Excel-applicatie, waarin u de schaallengte (= de maximumscore van het cspe) en een 
door uzelf bedachte N-term kunt invullen.  
U kunt dan zien welke cijfers uw kandidaten bij deze door uzelf ingevulde N-term 
zouden behalen. Hieraan kan geen enkel recht worden ontleend.  
 
 

6 Inzenden scores 

 
Let op: sommige praktische opdrachten moeten op meer aspecten beoordeeld worden. 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Gebruik hierbij alleen de scores van vóór een eventuele herkansing. 
Zend de gegevens uiterlijk op 18 mei naar Cito. 
 

einde  
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