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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2016 
 
 
 

 profielvak mobiliteit en transport – CSPE KB 
 

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. 
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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. 
 



 

 KP-1400-f-16-1-c 4 lees verder ►►►

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 12       

2 drie mondelinge vragen (zie 4.2) 
 
per juist antwoord 1

3       

3a twee controles genoteerd van draaiende 
koelventilator en schommelende  
motortemperatuur (zie werkorder 4.2): 
 
per juiste controle  1

2       

3b vijf onderdelen genoteerd voor visuele controle 
motorolielekkage (zie 4.2): 
 
5 of 4 relevante onderdelen genoteerd 2 
3 relevante onderdelen genoteerd 1 
2 of 1 relevant onderdeel genoteerd 0

2       

4a uitvoering controles/testen schommelende  
motortemperatuur (zie 4.2): 

  

 bedrading bij de thermoschakelaar losgemaakt, en 
gecontroleerd of de koelventilator nog draait bij 
contact aan 

 

      

 thermoschakelaar getest met een ohmmeter         

 per juiste controle/test  1 2       

4b uitvoering visuele controle onderdelen op 
motorolielekkage (zie 4.2): 

  

afdichting kleppendeksel         

slangen carterventilatie         

afdichting oliepeilstok         

olie-aftapplug        

 oliefilter        

 5 controles en conclusies juist  2 
4 of 3 controles en conclusies juist 1 
2 of 1 controle en conclusie juist 0

2       

 transport        
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o
p
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m
a

x
. 

kandidaatnummer 

      

 transport        

5a overleg met examinator: 
reparatievoorstel motor(temperatuur): 
 juist reparatievoorstel: de thermoschakelaar 

vervangen 1 
 juiste technische uitleg gegeven van de 

geconstateerde storing 1

2       

5b reparatievoorstellen olielekkage: 
 juist reparatievoorstel: gescheurde slang van 

het carterventilatiesysteem vervangen 1 
 juist reparatievoorstel tweede olielekkage 1

2       

6 vervangen thermoschakelaar: 
− de koelvloeistof juist opgevangen bij het 

verwijderen van de thermoschakelaar  
− de thermoschakelaar bij het monteren met 

het juiste aanhaalmoment vastgezet 
− de koelvloeistof gevuld en op peil gezet 

 
3 handelingen juist 2 
2 handelingen juist 1 
1 handeling juist 0

2       

7 afleveren:        

 juiste uitleg werking koelventilator: 
gaat draaien als de temperatuur van de motor 
te hoog (± 95 graden) wordt 

 

      

 de uitlaatgasafzuiging gebruikt        

 vlekken op en in de auto verwijderd        

 werkplek en gereedschap opgeruimd        

 de oude koelvloeistof juist afgevoerd        

 alle aspecten juist 1 1       

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

4       

 ONDERDEEL B        

9 minitoets 12       

10 drie mondelinge vragen (zie 4.2) 
 
per juist antwoord 1

3       

11a twee controles trillen achterzijde auto 
genoteerd (zie werkorder 4.2) 
 
per genoteerde controle 1

2       

 transport        
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o
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x
. 

kandidaatnummer 

      

 transport        

11b twee controles deinen achterzijde genoteerd: 
(zie werkorder 4.2)  
 
per genoteerde controle 1

2 

      

12a uitvoering controles trillen achterzijde auto: 
 de banden gecontroleerd op beschadiging 1 
 de velgen gecontroleerd op beschadiging 1

2 

      

12b uitvoering controles deinen achterzijde auto:  
 de schokdempers gecontroleerd 1 
 de vering gecontroleerd 1

2 

      

13 overleg: juiste reparatievoorstellen genoteerd 
en toegelicht:  
 de schokdemper achter vervangen 1 
 velg achter vervangen en wiel balanceren 1

2 

      

14a schokdemper achterzijde verwijderen:   

 de juiste aanhaalmomenten opgezocht        

 het wiel en de schokdemper juist verwijderd        

 per juist aspect 1 2       

14b de schokdemper en het wiel monteren:  

 Noteer hier de begintijd (van opdracht 14b) 
van iedere kandidaat. 

       

 de schokdemper op de juiste manier 
gemonteerd en de bevestiging met het juiste 
moment vastgezet        

het wiel juist gemonteerd, de bevestiging met 
het juiste moment vastgezet        

2 aspecten volledig juist 1 
1 aspect volledig juist 0 

1       

 Noteer hier de eindtijd (van opdracht 14b) van 
iedere kandidaat. 

       

14c werktempo kandidaat: 
opdracht uitgevoerd binnen 8 minuten 2 
opdracht uitgevoerd binnen 10 minuten 1 
opdracht uitgevoerd in meer dan 10 minuten 0

2       

15 de achterklep afstellen:  
 de slotvanger zó afgesteld dat de klep goed 

opent en sluit 1 
 de achterklep ligt vlak in de carrosserie 1

2       

 transport        
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o
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kandidaatnummer 

      

 transport        

16 afleveren: 
− alle onderdelen weer juist gemonteerd 
− vlekken op en in de auto schoongemaakt  
− werkplek en gereedschap opgeruimd 
 
alle aspecten juist 1

1       

 ONDERDEEL C        

17 minitoets 12       

18 drie mondelinge vragen (zie 4.2) 
 
per juist antwoord 1

3       

19 vier controles ruitensproeier genoteerd: (zie 
werkorder 4.2)  
 
4 controles juist genoteerd 3 
3 controles juist genoteerd 2 
2 controles juist genoteerd 1 
1 controle juist genoteerd 0

3       

20 uitvoering controle ruitensproeier (zie 4.2):   

 de ruitensproeiervloeistof gecontroleerd        

 de zekering gecontroleerd        

 de spanning op de pomp gecontroleerd        

 de ruitensproeierpomp getest        

 4 controles en conclusies juist   2 
3 controles en conclusies juist 1 
2 of 1 controle en conclusie juist 0

2       

21 overleg: reparatievoorstel juist genoteerd en 
toegelicht: het ruitensproeierpompje vervangen 
 
beide aspecten juist 1

1       

22 uitvoering reparatie ruitensproeier: 
 ruitensproeiervloeistof juist opgevangen en 

bijgevuld 1 
 ruitensproeierpompje juist verwijderd en 

gemonteerd; de werking gecontroleerd 1

2       

 transport        
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o
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kandidaatnummer 

      

 transport        

23 uitvoering controle verlichting en signalering 
(zie 4.2): juiste storingen lampen: 

  

 dimlichten (V/A, L/R)        

 stadslichten (V/A, L/R)        

 kentekenlicht (V/A, L/R)        

 remlichten (of richtingaanwijzers)        

 4 storingen gevonden 2 
3 of 2 storingen gevonden 1 
1 storing gevonden 0 
 
bij een onterecht genoteerde storing -1 
Een score lager dan 0 is niet mogelijk. 

2       

24 overleg: de kandidaat vertelt dat hij eerst de  
zekering gaat controleren 

1       

25 uitvoering reparaties verlichting en signalering: 
 de defecte lampen juist vervangen en de 

werking gecontroleerd 1 
 de zekering vervangen, de technische 

gegevens gebruikt voor de juiste plaats van 
de zekering en de werking gecontroleerd 1

2       

26 uitvoering afstellen koplampen:   

 het voertuig vooraf gecontroleerd op:  
staat auto vlak, juiste bandenspanning,  
juiste belading, stuur in de middenstand, 
koplamphoogteverstelling in de juiste stand 

 

      

 het koplampafstelapparaat op de juiste wijze 
gebruikt 

 
      

 beide koplampen juist afgesteld        

 per volledig juist aspect 1 3       

27 afleveren: 
− vlekken op en in de auto verwijderd 
− de werkplek en gereedschappen opgeruimd 
 
beide aspecten juist 1

1       

 transport        



 

 KP-1400-f-16-1-c 10 lees verder ►►►

o
p

d
. omschrijving beoordelingsaspect 

m
a

x
. 

kandidaatnummer 

      

 transport        

 ONDERDEEL D         

28 minitoets 12       

29 drie mondelinge vragen (zie 4.2) 
 
per juist antwoord 1

3       

30 invullen digitale vrachtbrief (zie 4.2):    

 afzender, geadresseerde en plaats bestemd 
(1,2,3) juist ingevuld  

       

 instructies afzender en franco (13,14) juist 
ingevuld / aangestreept 

       

 juiste aantal colli, wijze verpakking goederen en 
bruto-gewicht (7,8,11) juist ingevuld 

       

 per volledig juist aspect 1 3       

31 vastzetten dozen (de Haan) op pallet met pp-
band: 

  

 hoekbeschermers gebruikt        

 twee omsnoeringsbanden gebruikt        

 omsnoeringsband in één keer juist aangebracht        

 alle materialen opgeruimd        

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

2       

32a laadplan invullen: (zie 4.2) 
de transporteenheden (euro-/blokpallet) 
volledig juist ingevuld  

1       

32b de laadruimte opgemeten (zie 4.2): 
de juiste afmetingen l x b genoteerd (maximale 
afwijking 2 cm)  

1       

32c tekenen laadruimte (zie 4.2):        

 juist op schaal (1:20) getekend        

 het laadplan volledig juist getekend, volgens de 
ritplanning 

 
      

 de juiste codes gebruikt        

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

2       

33 de 4 pallets juist op route gezet 1       

 transport        
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 transport        

34 de goederen laden en stuwen:   

 het juiste interne transportmiddel gekozen 
(handpallettruck)  

 
      

 de goederen volgens het laadplan in de 
laadruimte gezet 

 
      

 de goederen efficiënt en veilig in de laadruimte 
gezet  

 
      

 de goederen geladen en vastgezet        

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

3       

35 juiste rit- en routeplanning: 
(Arnhem -) Otterlo - Voorthuizen - Soest - 
Gorinchem - Waalwijk - Zaltbommel - Tiel - Elst 
(- Arnhem) 
 
routeplanning volledig juist 3 
1 fout (of 1 omkering adressen)  2 
2 of meer fouten  0 
 
Een score van 1 punt is niet mogelijk. 

3       

 totaal 130       
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4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema 

 
opdracht 3 tot en met 7 
 
correctiemodel uitwerkbijlage 1 
 

INVULLEN DOOR EXAMINATOR 

EINDCONTROLE DOOR:  EXAMINATOR AKKOORD EINDCONTROLE:  JA  /  NEE

BIJZONDERHEDEN:  

WERKORDER A 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  VOERTUIGGEGEVENS 

DATUM: KENTEKEN:  XXXXXX 

BEGINTIJD: MERK:    XXXXXX 

EINDTIJD: TYPE:    XXXXXX 

 KM-STAND:  XXXXXX 

MONTEUR: BOUWJAAR:  XXXXXX 

KLACHTOMSCHRIJVING  

− Bij contact aan is er een brommend geluid onder de motorkap. Ook schommelt de 
motortemperatuurmeter tussen koud (blauw) en normaal (wit). 

− Er is een motorolielekkage. 
 

3A  TWEE CONTROLES DRAAIENDE KOELVENTILATOR EN  

 SCHOMMELENDE MOTORTEMPERATUUR  

4A CONCLUSIES 

werking thermostaat controleren x  goedkeur /    afkeur 

werking thermoschakelaar controleren   goedkeur /  x  afkeur 

  

3B  VIJF ONDERDELEN VISUEEL CONTROLEREN OP OLIELEKKAGE 

De kandidaat heeft vijf relevante onderdelen genoteerd. 

 

OPRACHT: CONTROLEER VIJF ONDERDELEN VISUEEL OP 

OLIELEKKAGE (vult de examinator in) 
4B CONCLUSIES 

afdichting kleppendeksel  x  goedkeur /    afkeur 

slangen carterventilatie   goedkeur /  x  afkeur 

afdichting oliepeilstok  x  goedkeur /    afkeur 

olie-aftapplug x  goedkeur /    afkeur 

oliefilter x  goedkeur /    afkeur 
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opdracht 8 
 
correctiemodel vragen over videofilm (uitwerkbijlage 2) 
 
 
1 Gebruikt de monteur de juiste gereedschappen bij het verwijderen van de aftapplug en 

het oliefilter? 
  Nee 
 

Leg uit waarom. 
 Twee toelichtingen: 
− want voor de aftapplug moet hij een ringsleutel (of dopsleutel) gebruiken (en geen 

steeksleutel). 
− want voor het oliefilter moet hij een oliefilterketting of -sleutel gebruiken (en geen tang). 
 
 beide toelichtingen juist        1 
 
2 Stelt de monteur de momentsleutel juist in? 
  Ja 
 

Leg uit waarom. 
Een toelichting, bijvoorbeeld: 

− want hij gebruikt de juiste technische gegevens 
− want hij stelt die in op 45 Nm (zoals de computer laat zien) 
 
3 Heeft de monteur bij het werk op zijn persoonlijke veiligheid gelet? 
  Nee 
 

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

 
Leg uit waarom. Noem twee voorbeelden. 
Twee toelichtingen:  

− want hij gebruikt geen uitlaatgasafzuiging bij het starten van de motor 
− want hij heeft de gemorste olie niet opgeruimd. 
 

beide toelichtingen juist        1 
 
 
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 11 tot en met 16 
 
correctiemodel uitwerkbijlage 3

 

WERKORDER B 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  VOERTUIGGEGEVENS 

DATUM: KENTEKEN:  XXXXXX 

BEGINTIJD: MERK:    XXXXXX 

EINDTIJD: TYPE:    XXXXXX 

 KM-STAND:  XXXXXX 

MONTEUR: BOUWJAAR:  XXXXXX 

KLACHTOMSCHRIJVING 

− Bij het rijden op de snelweg bij 100 km/u gaat de achterzijde van de auto trillen. 
− Als de auto over een verkeersdrempel rijdt, deint de achterzijde van nog lang op en 

neer. 
− De achterklep sluit slecht. 

11A TWEE CONTROLES TRILLEN ACHTERZIJDE AUTO 12A CONCLUSIES 

de velgen en banden controleren op beschadiging   goedkeur /  x  afkeur 

de wielen controleren op onbalans niet laten uitvoeren 

  

11B TWEE CONTROLES DEINEN ACHTERZIJDE AUTO 12B CONCLUSIES 

de schokdempers controleren   goedkeur /  x  afkeur 

de vering controleren  x  goedkeur /   afkeur 

  

13 REPARATIEVOORSTELLEN TRILLEN EN DEINEN ACHTERZIJDE AUTO 

een velg en een band vervangen 

de defecte schokdemper achter vervangen 

 

INVULLEN DOOR EXAMINATOR 

EINDCONTROLE DOOR:  EXAMINATOR AKKOORD EINDCONTROLE:  JA  /  NEE

BIJZONDERHEDEN:  
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opdracht 19 tot en met 27 
 
correctiemodel uitwerkbijlage 4
 

WERKORDER C 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  VOERTUIGGEGEVENS 

DATUM: KENTEKEN:  XXXXXX 

BEGINTIJD: MERK:    XXXXXX 

EINDTIJD: TYPE:    XXXXXX 

 KM-STAND:  XXXXXX 

MONTEUR: BOUWJAAR:  XXXXXX 

KLACHTOMSCHRIJVING / OPDRACHT 

− Verhelp de storing van de ruitensproeier aan de voorzijde  
− Controleer het verlichtings- en signaleringssysteem aan de buitenzijde. 
− Stel de koplampen af. 

19 VIER CONTROLES RUITENSPROEIER  20 CONCLUSIES 

ruitensproeiervloeistof x  goedkeur /    afkeur 

zekering  x  goedkeur /    afkeur 

spanning op de pomp x  goedkeur /    afkeur 

testen ruitensproeierpomp   goedkeur /   x  afkeur 

 

21 REPARATIEVOORSTEL RUITENSPROEIER 

de ruitensproeierpomp vervangen 

 

23 CONTROLE VERLICHTINGS- EN SIGNALERINGSSYSTEEM 

Lampen die NIET branden, bijvoorbeeld: 

− bij het VERLICHTINGSSYSTEEM voorzijde/achterzijde      links/rechts 

dimlicht  x  voor /   achter   links  / x  rechts 

stadslicht   voor  /  x  achter  x  links /   rechts 

kentekenlicht   voor  /  x  achter   links  / x  rechts 

− bij het SIGNALERINGSSYSTEEM   

remlichten (of richtingaanwijzers)   x  links / x  rechts 

 

INVULLEN DOOR EXAMINATOR 

EINDCONTROLE DOOR:  EXAMINATOR AKKOORD EINDCONTROLE:  JA  /  NEE

BIJZONDERHEDEN:  
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opdracht 30 
 
correctiemodel vrachtbrief (kb_vrachtbrief.xlsm) 
 

VRACHTBRIEF - VERVOERSDOCUMENT CMR AVC-2002

1 Afzender (naam, adres, land)

2 Geadresseerde (naam, adres, land)  16 Vervoerder (naam, adres, land)

3 Plaats bestemd voor de aflevering der goederen (naam, adres, land)  17 Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)

4 Plaats en datum van inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum)  18 Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder

7 Aantal colli 10 Stat. Nr. 11 Bruto gew. 12 Volume

13 Instructies afzender 19 Speciale overeenkomsten

14 Frankeringsvoorschrift Vrachtprijs

Kortingen

Saldo

Supplementen

21 Opgemaakt te, dd. Extra kosten

TOTAAL

22 23 24 Goederen ontvangen (plaats, datum).

Handtekening en stempel van de afzender Handtekening en stempel van de vervoerder Handtekening en stempel van de geadresseerde

Franco

6 Merken en nummers

 Reptrans bv
 Leemansweg 51

6827 BX  ARNHEM

 Autodealer De Haan
 Voltastraat 31

3771 RX  BARNEVELD

 Waterpompen
 Remschijven

 Kabels / diversen
Radiateurs

8 Wijze van verpakking

 Europallet met dozen
 Blokpallet met dozen
 Blokpallet met dozen

Europallet met dozen

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de 
Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie van toepassing.
De Algemene Vervoerscondities 2002, laatste versie zijn door de sVa / Stichting Vervoeradres gedeponeerd ter griffie 
van de arrondisementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Barneveld, examendatum

5 Bijgevoegde documenten

 125 Kg
 140 Kg
 175 Kg

210 Kg

9 Aard der goederen

Vervoerscode

De chauffeur moet zich tussen 8.00 en 10.00 uur melden in hal B-
03.

15 Rembours

 Wa-13
 Re-23
 Ka-19

Ra-33

 1
 1
 1

1

20 Te betalen door Afzender Geadresseerde

 Autodealer De Haan
 Voltastraat 31

3771 RX  BARNEVELD

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en aflevering van de zaken zijn gelegen in twee 
verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste 
versie van toepassing.

NL 242815
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opdracht 32  
 
voorbeeld uitwerking ritplanning: 

 
Reptrans bv    
Leemansweg 51 
6827 BX Arnhem 

 

ritplanning 
 
 

losplaats  aantal / soort pallets 

 vertrek: Arnhem 
 

1 Lent 
1 europallet 

2 Ede 
1 blokpallet 

3 Barneveld 
1 blokpallet 

4 Dieren 
1 europallet 

 aankomst: Arnhem 
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laadplan 
 
 
afmetingen laadruimte (afgerond op hele cm) 
 
lengte: xxxx cm breedte: xxxx cm 
(afhankelijk van de laadruimte van de school) 
 

tekening laadplan (schaal 1 : 20) 

voorbeeld uitwerking: 
 

kopschot 

europallet 
 

Di - 4 

blokpallet 
 

Ba - 3 

 

 
blokpallet 

 
Ed - 2 

 

europallet 
 

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 
 

opdracht nr.: 2a  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een opengewerkte tandwielpomp. 
Leg uit en laat zien wat de draairichting van deze 
pomp is. 

antwoordmodel: De kandidaat legt uit en laat zien wat de draairichting van 
de pomp is. 

 

opdracht nr.: 2b  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een opengewerkte rotorpomp. 
Leg uit en laat zien wat de draairichting van deze 
pomp is. 

antwoordmodel: De kandidaat legt uit en laat zien wat de draairichting van 
de pomp is. 

 

opdracht nr.: 2c  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een opengewerkte sikkelpomp. 
Leg uit en laat zien wat de draairichting van deze 
pomp is. 

antwoordmodel: De kandidaat legt uit en laat zien wat de draairichting van 
de pomp is. 

 
blok B 
 

opdracht nr.: 2d  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een NTC-temperatuursensor. 
Laat zien hoe je deze NTC-temperatuursensor kunt 
testen. 

antwoordmodel: De kandidaat: 
− Pakt een multimeter en stelt deze in op de juiste ohm-

stand. 
− Houdt de meetpennen tegen de aansluitingen; geeft 

aan dat de temperatuursensor verwarmd moet 
worden.  
(De waarde van de ohmmeter zal teruglopen als de 
temperatuur stijgt.) 

 
beide aspecten juist      1 
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opdracht nr.: 2e  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U verstrekt de kandidaat een PTC-temperatuursensor. 
Laat zien hoe je deze PTC-temperatuursensor kunt 
testen. 

antwoordmodel: De kandidaat: 
− Pakt een multimeter en stelt deze in op de juiste ohm-

stand. 
− Houdt de meetpennen tegen de aansluitingen; geeft 

aan dat de temperatuursensor verwarmd moet 
worden. 
(De waarde van de ohmmeter zal oplopen als de 
temperatuur stijgt.) 

 
beide aspecten juist      1 

 

opdracht nr.: 2f  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een oliedrukschakelaar. 
Laat zien hoe je deze oliedrukschakelaar kunt testen. 

antwoordmodel: De kandidaat: 
− Pakt een multimeter en stelt deze in op de juiste ohm-

stand. 
− Houdt de meetpennen tegen de aansluitingen en duwt 

met een pennetje in de opening  aan de onderzijde 
van de oliedrukschakelaar.  
(De ohmmeter moet nu 0 of bijna 0 (geen weerstand) 
aanwijzen.) 

 
beide aspecten juist      1

 
blok C 
 

opdracht nr.: 2g  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Wijs bij deze auto aan waar de thermostaat zit. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het juiste onderdeel aan. 

 

opdracht nr.: 2h  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Wijs bij deze auto aan waar de temperatuursensor zit. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het juiste onderdeel aan. 

 

opdracht nr.: 2i  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Wijs bij deze auto aan waar de oliedrukschakelaar zit. 
antwoordmodel: De kandidaat wijst het juiste onderdeel aan. 
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opdracht 10 
mondelinge vragen 
Bij deze opdracht stelt u drie vragen, steeds één uit blok A, blok B en blok C. 
 
blok A 
 

opdracht nr.: 10a  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een wiel met een lekkage tussen de 
velg en de band. De band is net opgepompt. 
U vraagt:  
Leg uit en laat zien of deze band een lekkage heeft. 

antwoordmodel: De kandidaat: 
legt de band in een waterbak of spuit hem in; 
legt uit/laat zien dat de band een lekkage heeft tussen de 
velg en de band, omdat daar bubbeltjes uitkomen. 

 

opdracht nr.: 10b  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een wiel met een lekkage naast het 
ventiel. De band is net opgepompt. 
U vraagt:  
Leg uit en laat zien of deze band een lekkage heeft. 

antwoordmodel: De kandidaat: 
legt de band in een waterbak of spuit hem in; 
legt uit/laat zien dat de band een lekkage heeft naast het 
ventiel, omdat daar bubbeltjes uitkomen. 

 

opdracht nr.: 10c  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een wiel met een lekkage in het 
loopvlak. De band is net opgepompt. 
U vraagt:  
Leg uit en laat zien of deze band een lekkage heeft. 

antwoordmodel: De kandidaat: 
legt de band in een waterbak of spuit hem in; 
legt uit/laat zien dat de band een lekkage heeft in het 
loopvlak, omdat daar bubbeltjes uitkomen. 
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blok B 
 
Deze vragen stelt u steeds bij een auto met aan de voorzijde een stabilisatorstang en aan 
de onderzijde een McPherson-veerpoot met een fuseekogel. 
 

opdracht nr.: 10d  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U vraagt: 
Wijs aan waarop je een schroefveer controleert.  
Noem twee controlepunten. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst aan en noemt: 
− op breuk  
− op deugdelijke bevestiging 
 
twee antwoorden juist  1 

 

opdracht nr.: 10e  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U vraagt: 
Wijs aan waarop je een stabilisatorstang controleert.  
Noem twee controlepunten. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst aan en noemt, bijvoorbeeld: 
− op goede bevestiging  
− op speling  
− op breuk of beschadigingen 
 
twee antwoorden juist  1 

 

opdracht nr.: 10f  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U vraagt: 
Wijs aan waarop je een fuseekogel controleert.  
Noem twee controlepunten. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst aan en noemt, bijvoorbeeld: 
− op speling (mag met de hand of met bandijzer) 
− op goede bevestiging  
− op beschadiging van de stofhoes 
 
twee antwoorden juist  1 

 
blok C  
 

opdracht nr.: 10g  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto waar de bevestiging van het 
voorportierscharnier goed te zien is, vraagt u: 
Carrosseriedelen kunnen op verschillende manieren 
bevestigd zijn.  
Op welke manier zit dit scharnier aan de carrosserie 
en aan de deur bevestigd? 

antwoordmodel: Afhankelijk van de constructie: gelast of geschroefd 
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opdracht nr.: 10h  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto waar de bevestiging van het 
achterklepscharnier goed te zien is, vraagt u: 
Carrosseriedelen kunnen op verschillende manieren 
bevestigd zijn. 
Op welke manier zit dit scharnier aan de carrosserie 
en aan de achterklep bevestigd? 

antwoordmodel: Afhankelijk van de constructie: gelast of geschroefd 

 

opdracht nr.: 10i  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto waar de bevestiging van het 
motorkapscharnier goed te zien is, vraagt u: 
Carrosseriedelen kunnen op verschillende manieren 
bevestigd zijn. 
Op welke manier zit dit scharnier aan de carrosserie 
en aan de motorkap bevestigd? 

antwoordmodel: Afhankelijk van de constructie: gelast of geschroefd 

 
 
 
opdracht 18  
mondelinge vragen 
Bij deze opdracht stelt u drie vragen, steeds één uit blok A, blok B en blok C. 
 
blok A  
 

opdracht nr.: 18a  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een startmotor zien. 
Wijs de aansluiting aan waarop de draad van het 
contactslot is aangesloten. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst aansluiting 50 op het relais van de 
startmotor aan. 

 

opdracht nr.: 18b  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een startmotor zien. 
Wijs de aansluiting aan waarop de kabel van de accu 
is aangesloten. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst aansluiting 30 op het relais van de 
startmotor aan. 

 
opdracht nr.: 18c  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een startmotor zien. 
Wijs aan waar de startmotor massa maakt met de 
accu. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de massa van de startmotor aan. 
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blok B 
 

opdracht nr.: 18d  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U neemt de kandidaat mee naar de bestuurderskant van de 
auto. 
Controleer deze veiligheidsgordel. Is deze 
veiligheidsgordel veilig? 

antwoordmodel: Kandidaat neemt plaats op de stoel, controleert de 
veiligheidsgordel en keurt de veiligheidsgordel af op 
beschadiging. 

 

opdracht nr.: 18e  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U neemt de kandidaat mee naar de passagierskant van de 
auto. 
Controleer deze veiligheidsgordel. Is deze 
veiligheidsgordel veilig? 

antwoordmodel: Kandidaat neemt plaats op de stoel, controleert de 
veiligheidsgordel en keurt de veiligheidsgordel af op niet 
sluiten. 

 

opdracht nr.: 18f  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U neemt de kandidaat mee naar de linker zitplaats 
achterin de auto. 
Controleer deze veiligheidsgordel. Is deze 
veiligheidsgordel veilig? 

antwoordmodel: Kandidaat neemt plaats op de stoel, controleert de 
veiligheidsgordel en keurt de veiligheidsgordel af op niet 
oprollen. 

 
blok C 
 

opdracht nr.: 18g  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een multimeter en het lampje van 
12 V / 5 W. 
Laat met een meting zien of dit lampje goed of stuk is. 

antwoordmodel: De kandidaat sluit de multimeter op de juiste wijze aan op 
het lampje, voert een weerstandmeting uit en vertelt (OL) 
of laat zien dat het lampje stuk is. 

 

opdracht nr.: 18h  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een multimeter en het lampje van 
12 V / 21 W. 
Laat met een meting zien of dit lampje goed of stuk is. 

antwoordmodel: De kandidaat sluit de multimeter op de juiste wijze aan op 
het lampje, voert een weerstandmeting uit en vertelt (OL) 
of laat zien dat het lampje stuk is. 
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opdracht nr.: 18i  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een multimeter en de H7-lamp 
Laat met een meting zien of dit lampje goed of stuk is. 

antwoordmodel: De kandidaat sluit de multimeter op de juiste wijze aan op 
het lampje, voert een weerstandmeting uit en vertelt (OL) 
of laat zien dat het lampje stuk is. 

 
 
 
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 Utrecht (knooppunt Oudenrijn) 
naar Amsterdam (knooppunt Holendrecht) rijden. 
Welke A-weg kan hij het beste gebruiken? 

antwoordmodel: de A2 

 

opdrachtnr.: 29b  maximumscore: 1 

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

antwoordmodel: de A50 

 

opdrachtnr.: 29c  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een Nederlandse wegenkaart. 
U vraagt: 
Een chauffeur wil van Nijmegen (knooppunt 
Neerbosch) naar Venlo (knooppunt Zaandereiken) 
rijden. 
Welke A-weg kan hij het beste gebruiken? 

antwoordmodel: de A73 
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blok B 
 
opdracht nr.: 29d  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat de bijlage bij vraag 29def. U wijst 
pallet A aan. 
Is deze pallet goed gestapeld? Waarom wel/niet? 

antwoordmodel: Nee, want de zware dozen moeten onderop. 

 

opdracht nr.: 29e  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat de bijlage bij vraag 29def. U wijst 
pallet B aan. 
Is deze pallet goed gestapeld? Waarom wel/niet? 

antwoordmodel: Nee, want de gewichten van de dozen zijn niet gelijkmatig 
verdeeld (en het zwaartepunt zit niet goed). 

 

opdracht nr.: 29f  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat de bijlage bij vraag 29def. U wijst 
pallet C aan. 
Is deze pallet goed gestapeld? Waarom wel/niet? 

antwoordmodel: Nee, want de gewichten van de dozen zijn niet gelijk 
verdeeld (en het zwaartepunt zit niet goed). 
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bijlage mondelinge vragen 29 def (de bladzijde kopiëren voor de kandidaat) 
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blok C 
 

 
 

 

 

opdracht nr.: 29g  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Je voert een voertuigcontrole uit met een checklist. 
Je ziet dat de vrachtwagen scheef staat op een vlakke 
vloer. 
Wat kan daarvan de oorzaak zijn? Noem er twee. 

antwoordmodel: Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− De banden hebben te weinig spanning, of: meerdere 

banden zijn lek. 
− De vering is defect. 
− De vrachtwagen is verkeerd beladen. 
 
één antwoord juist 0 

opdracht nr.: 29h  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Waar moet je op letten bij het controleren van een 
geladen vrachtwagen? Noem twee punten.  

antwoordmodel: Twee antwoorden, bijvoorbeeld: 
− De lading moet vastzitten. 
− De lading moet gelijk verdeeld zijn over de laadvloer. 
− De asbelasting moet niet te hoog zijn. 
− Het zwaartepunt moet zo laag mogelijk zijn. 
 
één antwoord juist  0 

opdracht nr.: 29i  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Je voert een voertuigcontrole uit met een checklist. 
Je controleert de verlichting aan de achterzijde van een 
vrachtwagen. 
Welke verlichting/lampen moet je dan controleren? 
Noem er drie. 

antwoordmodel: Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
− het stadslicht 
− het remlicht 
− de richtingaanwijzers 
− het mistachterlicht 
 
twee of één antwoord 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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