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profielvak mobiliteit en transport – CSPE KB 2016 
 

instructie voor de examinator 

 
In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de 
voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen 1 tot en met 5 
bevatten algemene informatie, die ook van toepassing is op cspe’s van andere vakken. 
Vakspecifieke informatie treft u aan in de overige paragrafen. De mededelingen over de 
cspe’s van 2016 (Septembermededeling op www.examenblad.nl) bevatten nadere 
informatie over dit cspe. 
 

1 Geheimhouding cspe 

 
1 Veel scholen hebben een protocol voor de afname van het cspe. In dit protocol staat 

dat de examinatoren tekenen voor de ontvangst van de examendocumenten van het 
cspe en verklaren alle zorgvuldigheid in acht te zullen nemen om te voorkomen dat 
de geheimhouding van de examendocumenten wordt geschonden. De examinator 
en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score voor het centraal 
examen vast. In het protocol staat dat de eerste en tweede examinator verklaren dat 
zij de beoordeling in overeenstemming met het correctievoorschrift hebben verricht. 
Op www.vo-raad.nl en www.aocraad.nl staat een goed voorbeeld van een protocol. 

2 Alle examendocumenten (papier en digitaal) zijn geheim. Bewaar ze in een kluis op 
school. Neem ze niet mee naar huis. Voer de voorbereidingen van het examen uit in 
een ruimte waar geen leerlingen aanwezig zijn. 

3 Reik examendocumenten aan het begin van iedere zitting uit aan de kandidaten en 
neem ze na iedere zitting in. Tenzij anders vermeld in de instructie voor de 
examinator hebben kandidaten buiten de zittingen om geen inzage in de 
examendocumenten.  

4 Houd het correctievoorschrift en de instructie voor de examinator voor de 
kandidaten geheim. 

5 Examendocumenten zijn na afloop van de examenperiode pas openbaar. Hetzelfde 
geldt voor de producten die door de kandidaten in het kader van het cspe gemaakt 
worden. Deze kunnen pas na afloop van de examenperiode tentoongesteld of 
meegegeven worden. Pas eind juni is de examenperiode afgelopen (zie het 
examenrooster voor het tweede tijdvak op www.examenblad.nl). Tot die tijd kunnen 
er nog kandidaten geëxamineerd worden en is geheimhouding noodzakelijk. 

6 Eventuele foto- of filmopnamen van de afname mogen alleen gemaakt worden door 
bij de afname betrokken examenfunctionarissen die door de directeur zijn 
aangewezen. Tenzij een opname een onderdeel is van een praktische opdracht 
mogen ook kandidaten dus geen opnamen maken. Eventuele gemaakte opnamen 
mogen niet toegankelijk gemaakt worden zolang er (op andere scholen) nog 
kandidaten geëxamineerd kunnen worden. Tot eind juni is publicatie van cspe-
materiaal via bijvoorbeeld de website van de school of YouTube dus niet 
toegestaan. 
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7 Van de minitoetsen zijn varianten voor gebruik in Facet beschikbaar. Voor de 
afname van een minitoets in Facet moet een afnameplanning worden gemaakt. Een 
afnameplanning is één dag geldig. Alle kandidaten die op dezelfde dag een 
minitoets maken, kunt u in dezelfde afnameplanning zetten. Voor kandidaten op een 
andere dag is een nieuwe afnameplanning nodig. Bij een afnameplanning geeft u 
aan hoeveel varianten gebruikt moeten worden. Als de kandidaten niet bij elkaar op 
het scherm kunnen kijken, kunt u met één variant volstaan. In de overige gevallen 
kiest u voor twee of meer varianten. De varianten van de minitoetsen worden door 
Facet zelf toegewezen. Hierdoor wordt de geheimhouding gewaarborgd.  

8 Op de laatste bladzijde van deze instructie voor de examinator staat vermeld welke 
informatie over de inhoud van het examen vooraf verstrekt mag worden aan de 
kandidaten. In sommige gevallen is ook een instructiefilm beschikbaar. Meer 
inhoudelijke informatie geven, is niet toegestaan.  
De laatste bladzijde in deze instructie voor de examinator behandelt u als een 
examendocument (zie punt 2). Dit examendocument is alleen ter inzage voor de 
kandidaten. U reikt een kopie van deze bladzijde uit in de laatste lesweek die aan de 
afname van het cspe voorafgaat. Gelijk na inzage neemt u deze bladzijde weer in. 

9 Het is niet geoorloofd om de opdrachten van het cspe van dit jaar van tevoren met de 
kandidaten te oefenen. 

 

2 Voorbereiding cspe 

 
1 Om het cspe voor te kunnen bereiden, ontvangt de school in februari zending A van 

de cspe’s. Zending A bevat in tweevoud alle papieren examendocumenten inclusief 
de instructie voor de examinator. Het correctievoorschrift behoort niet tot deze 
zending. In deze examendocumenten is de informatie die niet nodig is voor de 
voorbereiding van het cspe met grijze vlekken bedekt.  

2 Zending B van maart bevat de papieren examendocumenten in kandidaataantallen. 
Met inachtneming van de geheimhouding mag u vijf werkdagen voorafgaand aan de 
start van de afname op uw school, de examendocumenten van zending B gebruiken 
om voorbereid te zijn op de afname van het cspe (bijvoorbeeld door zelf voorafgaand 
aan de afname, het cspe te maken).  

3 Het cspe bestaat uit onderdelen. Elk onderdeel is aangegeven met een hoofdletter 
A, B, C, . …. Elk onderdeel omvat meerdere opdrachten. U bepaalt per onderdeel, 
hoeveel kandidaten gelijktijdig geëxamineerd worden. Paragraaf 6 bevat 
aanbevelingen hiervoor. 

4 Laat de opdrachten uitvoeren zoals ze in de examenopdrachten zijn gesteld. Het is 
niet toegestaan opdrachten aan te passen, te vervangen of over te slaan. 

5 Zorg ervoor dat de school voldoet aan de eisen met betrekking tot veiligheid, 
hygiëne en milieu. 

6 Controleer voor aanvang van het examen of per kandidaat alle benodigde 
materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen aanwezig zijn. 

7 Van elk onderdeel van het cspe is de richttijd aangegeven. Zie paragraaf 6 overzicht 
opdrachten. In de Septembermededeling staat in ‘de richtlijnen examentijd cspe’ 
nadere informatie hierover (zie de Septembermededeling op www.examenblad.nl).  
In een cspe kunnen opdrachten voorkomen waarbij het werktempo beoordeeld 
wordt. Let erop dat u tijdens deze opdrachten per kandidaat de tijd exact bijhoudt.  
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8 Cito heeft een helpdesk ingericht voor technische vragen over computergebruik in 
het cspe. Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk kunt u vinden op 
http://ictexamenhelpdesk.cito.nl  

9 Met (vakinhoudelijke) vragen, vragen over Facet of opmerkingen over het cspe kunt 
u terecht bij het Examenloket (www.examenloket.nl - zie de Septembermededeling 
op www.examenblad.nl). 

 

3 Afname cspe 

 
1 Iedere kandidaat werkt individueel aan de opdrachten van het examen. Tenzij 

anders vermeld in de examendocumenten is overleg en samenwerking met anderen 
niet toegestaan. 

2 De opdrachten moeten in de aangegeven volgorde gemaakt worden. Om 
organisatorische redenen kan eventueel van de aangegeven volgorde worden 
afgeweken. 

3 Per onderdeel van het cspe zijn richttijden aangegeven. De richttijden gaan uit van 
een werktempo dat de kandidaat aan moet kunnen. Overschrijding van de richttijd en 
de reden hiervoor kunnen in het protocol vermeld worden (zie de 
Septembermededeling op www.examenblad.nl). 

4 Hulp aan kandidaten door een examinator of anderen tijdens het cspe is niet 
toegestaan, tenzij anders vermeld in het vakspecifieke deel van deze instructie of in 
het correctievoorschrift. Deel de kandidaten vooraf mee dat u hen tijdens het 
examen niet kunt helpen. 

5 Het is niet toegestaan om bij de beoordeling af te wijken van het correctievoorschrift.  
6 Stuur de WOLF-scores in van de eerste afname van de kandidaten, dus vóór een 

eventuele herkansing. 
 

4 Herkansing cspe 

 
1 Herkansing kan pas plaatsvinden nadat het gehele cspe is afgelegd. 
2 Herkansen van het cspe betekent dat de kandidaat het cspe geheel, of onderdelen 

daarvan aangeduid met de hoofdletters A, B, C,… opnieuw aflegt. Tijdens een 
eventuele herkansing demonstreert een kandidaat zijn kennis en vaardigheden door 
dezelfde praktische opdrachten van het cspe nogmaals uit te voeren. 

3 BB- en KB-kandidaten kunnen het cspe herkansen en daarnaast mogen zij het 
centraal examen van één algemeen vak herkansen. GL-kandidaten mogen slechts 
één centraal examen herkansen, dat wil zeggen óf het cspe GL óf het centraal 
examen van één algemeen vak. Met de herkansing van het cspe GL kan derhalve 
pas gestart worden als de uitslag van het eerste tijdvak is vastgesteld.  

4 De kandidaat maakt in de herkansing een andere variant van dezelfde minitoets dan 
tijdens de eerste afname. Van de onderdelen/opdrachten van het cspe waarvan 
meer varianten voorhanden zijn, maakt de kandidaat eveneens een andere variant 
dan tijdens de eerste afname.  

5 Alle scores van de opdrachten in de onderdelen die in de herkansing worden 
uitgevoerd, komen in de plaats van de scores die de kandidaat tijdens de eerste 
afname heeft behaald. Wat niet mag, is dat per opdracht de hoogste score wordt 
genomen. Van de onderdelen die niet worden herkanst, blijft de score staan. 
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6 Het kan voorkomen dat een kandidaat, na een weinig succesvolle herkansing, 
achteraf meedeelt dat hij liever andere onderdelen had willen herkansen. Het 
verdient daarom aanbeveling dat de school voorafgaand aan de herkansing de 
keuze van de te herkansen onderdelen in overleg met de kandidaat en diens 
ouders/wettelijke vertegenwoordigers vastlegt in een overeenkomst. 
 
Voor aanvullende informatie zie de Septembermededeling op Examenblad.nl. 
 

5 ICT-gebruik en dvd met bestanden 

 
1 De digitale bestanden die nodig zijn voor het cspe, worden in maart op dvd aan de 

secretaris van het eindexamen van uw school gezonden. Een handleiding voor het 
ICT-gebruik bij het cspe wordt tegelijkertijd met de digitale bestanden aan uw 
examensecretaris gestuurd. In de handleiding staan onderstaande aandachtspunten 
voor ICT-gebruik. 

2 Overleg vooraf met de ICT-coördinator / systeembeheerder van uw school over de 
afname van de cspe-onderdelen waarbij de computer wordt gebruikt. 

3 Houd per groep één reservecomputer beschikbaar, en bij grotere groepen één 
reservecomputer per tien kandidaten. In de examenzaal dienen één of meer printers 
aanwezig te zijn. 

4 Het is in het belang van de kandidaat dat de systeembeheerder de back-up-
functionaliteiten zo instelt dat bij uitval van de computer zo weinig mogelijk 
examenwerk verloren gaat. Daarnaast wordt aanbevolen dat de examinator / 
surveillant tijdens de afname op de hoogte is van de locatie van de back-up-
bestanden. 

5 De digitale bestanden voor de praktische opdrachten dienen voor de kandidaten 
beschikbaar gemaakt te worden op dvd’s, USB-sticks of op een veilige plaats op de 
centrale server. De kandidaten moeten een duidelijke instructie krijgen waar de 
bestanden te vinden zijn en waar de eigen bestanden opgeslagen moeten worden. 
Op de USB-stick wordt de naam van de kandidaat en het kandidaatnummer 
vermeld. De opdracht is veelal zo geformuleerd dat de kandidaat het door hem 
bewerkte bestand opslaat onder een andere, eigen bestandsnaam. Dit maakt het 
mogelijk dat de kandidaat terugkeert naar het originele bestand, als er iets verkeerd 
mocht gaan.  

6 Wanneer er meer zittingen zijn waarbij de computer gebruikt wordt, gebruikt de 
kandidaat bij elke zitting in principe dezelfde USB-stick. Wanneer een volgende 
zitting op een andere dag of dagdeel plaatsvindt, wordt de USB-stick ingenomen. 
Laat de school de bestanden in een netwerkomgeving opslaan, dan zorgt men 
ervoor dat de toegang tot die bestanden buiten de examentijd geblokkeerd is. 

7 In een volgende zitting mag de kandidaat geen veranderingen aanbrengen in 
examenbestanden die in een eerdere zitting zijn gemaakt. Na elke opdracht of 
examenonderdeel maakt de kandidaat tijdens het examen een afdruk op papier die 
wordt ingeleverd, tenzij anders wordt aangegeven. Deze afdruk is een “beveiliging” 
tegen het later aanpassen van bestanden. Na afsluiting van het examenonderdeel 
worden afdrukken op papier niet meer in ontvangst genomen.  

8 Het toetsprogramma voor de digitale minitoetsen moet vooraf in overleg met de  
ICT-coördinator / systeembeheerder zijn geïnstalleerd en gecontroleerd. 
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6 Overzicht opdrachten 

 

ONDERDEEL A richttijd: 100 minuten akg* 

1 minitoets variant a, b, c, d  

2 mondelinge vragen − drie vragen 
− voertuiggegevens: door de examinator 

1 

3-5 praktijkopdrachten uitwerkbijlage 1 (werkorder A) 4 

6-7 praktijkopdrachten  4 

8 praktijkopdracht ICT-gebruik: videobestand (zelfstandig 
afspelend bestand), uitwerkbijlage 2 

4 

ONDERDEEL B richttijd: 100 minuten 

9 minitoets variant a, b, c, d  

10 mondelinge vragen − drie vragen 
− voertuiggegevens: door de examinator 

1 

11-13 praktijkopdrachten uitwerkbijlage 3 (werkorder B) 4 

14-16 praktijkopdrachten ICT-gebruik: elektronisch naslagwerk voor  
autotechnische gegevens 

4 

ONDERDEEL C richttijd: 100 minuten 

17 minitoets variant a, b, c, d  

18 mondelinge vragen − drie vragen 
− voertuiggegevens: door de examinator 

1 

19-21 praktijkopdrachten uitwerkbijlage 4 (werkorder C) 4 

22 praktijkopdracht  4 

23-24 praktijkopdrachten uitwerkbijlage 4 (werkorder C) 4 

25-27 praktijkopdrachten  4 

ONDERDEEL D richttijd: 100 minuten 

28 minitoets variant a, b, c, d  

29 mondelinge vragen drie vragen 1 

30 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand, bijlage 1  

31 praktijkopdracht  4 

32-34 praktijkopdrachten uitwerkbijlage 5 4 

35 praktijkopdracht ICT-gebruik: digitale routeplanner, web-
browser (toegang tot internet), bijlage 2 

1 

 
* akg = aantal kandidaten gelijktijdig. Dit is een toetstechnisch advies over het aantal 

kandidaten dat bij deze praktijkopdracht gelijktijdig beoordeeld kan worden. 
 
NB In het correctievoorschrift vindt u de vragen die u mondeling aan de kandidaat stelt. 

Behalve de mondelinge vraag zelf treft u tevens het antwoordmodel aan. U noteert 
de score van de kandidaat in het beoordelingsschema.
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7 Vakspecifieke aanbevelingen met betrekking tot de organisatie 

 
Algemene aanbevelingen 
 
Offline gebruik WOLF tijdens praktijkafname 
Het is mogelijk om tijdens de afname van het cspe de beoordelingen van de kandidaten 
direct te verwerken in het programma WOLF. U kunt WOLF installeren op bijvoorbeeld 
een laptop en deze meenemen naar de praktijkruimte of buitenlocatie. 
Voor het invoeren van de scores in WOLF is het namelijk niet noodzakelijk om over een 
internetverbinding te beschikken. Voor een bijbehorende handleiding zie http://wolf.cito.nl 
 
Macrobeveiliging 
Veel Word- en Excel-bestanden voor de praktische opdrachten bevatten macro’s.  
In zowel Word als Excel moeten daarom alle macro’s worden ingeschakeld. 
In de Handleiding Applicaties die op de dvd met digitale bestanden te vinden is, staat 
beschreven hoe u dit kunt (laten) doen. 
 
Voorbereiding 
Het verdient aanbeveling om alle opdrachten in het examen vooraf zelf te maken. U 
krijgt dan zicht op de benodigde organisatie en materialen, op de tijdsduur en mogelijke 
knelpunten bij de uitvoering van de opdrachten door de kandidaat. 
 
ICT 
Bij dit examen horen deze bestanden: 
 

bestand opdracht 

m&t16_film.exe 8 

kb_etiketten.pdf voorbereiding onderdeel D 

kb_pakbonnen.pdf voorbereiding onderdeel D 

kb_vrachtbrief.xlsm 30 

 
− Videofilm 
Op de dvd staat het bestand m&t16_film.exe. U kunt deze videofilm op deze manier 
beschikbaar maken voor de kandidaat: kopieer het bestand naar de harde schijf en 
maak op het bureaublad een snelkoppeling naar het bestand m&t16_film.exe. Wijzig de 
naam van deze snelkoppeling in m&t16_film.exe.  
NB: Het bestand dient afgespeeld te worden vanaf de harde schijf van de lokale 
computer. Afspelen met thin-clients wordt ontraden.  
Afsluiten programma: 
Zodra de kandidaat klaar is met het bekijken van de film, sluit u het programma af met 
de toetscombinatie: Alt - F4. Laat dit niet door de kandidaat doen. 
 
− Etiketten 
U drukt de etiketten van het bestand kb_etiketten.pdf twee keer enkelzijdig en in kleur af 
(bijvoorbeeld op Avery L7169, 2x2).  
Eenzelfde kleurenafdruk kan door meerdere kandidaten gebruikt worden. 
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− Pakbonnen 
U drukt de pakbonnen van het bestand kb_pakbonnen.pdf één keer enkelzijdig af. 
Eenzelfde afdruk kan door meerdere kandidaten gebruikt worden.  
− U kunt de etiketten en pakbonnen bijvoorbeeld in doorzichtige hoezen bewaren. 
 
 
Aanbevelingen per onderdeel 
 
Aan het begin van de onderdelen A, B en C geeft u de kandidaat de voertuiggegevens 
van de auto waar hij/zij aan werkt. De kandidaat noteert deze gegevens zelf op de 
werkorder. 
 
 
Onderdeel A motorconditie testen 

De kandidaat voert dit onderdeel uit aan een complete auto. 
− Het koelsysteem is uitgevoerd met een thermoschakelaar in de radiateur. 
− De airco is uitgeschakeld. 

 
Benodigde materialen en gereedschappen 
zie paragraaf 8 
 
Aan te brengen storingen 
− U simuleert een defecte thermoschakelaar. Hierdoor gaat de koelventilator direct 

draaien als het contact aangezet wordt. 
− In een van de slangen van het carterventilatiesysteem zit een scheur. 
− U simuleert een olielekkage bij één van deze onderdelen: bij het kleppendeksel, de 

oliepeilstok, de olie-aftapplug of bij het oliefilter. Deze lekkage kunt u per kandidaat 
afwisselen.  

 
Opdracht 3 
− Na de beoordeling wijzigt u zo nodig de genoteerde controles bij 3A op de 

werkorder. De kandidaat kan dan bij de volgende opdracht de juiste 
werkzaamheden en controles uitvoeren. 

− U vertelt de kandidaat dat de thermostaat goed werkt. 
− Na de beoordeling van 3B noteert u vijf onderdelen op de werkorder die de 

kandidaat visueel gaat controleren op olielekkage:  
• afdichting kleppendeksel 
• slangen carterventilatie 
• afdichting oliepeilstok  
• olie-aftapplug 
• oliefilter 

 
Opdracht 6 
− U geeft de opdracht: Vervang de thermoschakelaar.  
De gescheurde slang van het carterventilatiesysteem hoeft de kandidaat niet te 
vervangen. Ook de olielekkages hoeft hij/zij niet te repareren. 
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Opdracht 7 
Bij het starten laat u de motor kort draaien. Het is niet de bedoeling dat de ventilator 
gaat draaien wanneer de inschakeltemperatuur is bereikt. Dit om te voorkomen dat 
de motor te heet wordt voor de volgende kandidaat.  
 
Opdracht 8 
In de film bij deze opdracht bekijkt de kandidaat de handelingen van een assistent- 
autotechnicus die een oliefilter vervangt. Hij/zij beantwoordt in de uitwerkbijlage de 
vragen over de professionele vaardigheden, zoals over veiligheid, het gebruik van 
gereedschap en materialen, en veilig en efficiënt werken. 
Werkwijze: 
− U vertelt de kandidaat waar het bestand m&t16_film.exe op de computer staat. 
− U geeft de kandidaat uitwerkbijlage 2, die hij/zij eerst doorneemt.  
− De uitleg in de film kan de kandidaat onbeperkt afspelen. 
− De film zelf mag (en kan) de kandidaat maar twee keer afspelen. 
− Hierna vult de kandidaat de uitwerkbijlage in. 
Voor verdere uitleg zie de algemene aanbevelingen onder ICT in deze paragraaf. 
 
Werkzaamheden van de kandidaat 
− controles uitvoeren aan het koelsysteem 
− controles uitvoeren aan het carterventilatiesysteem 
− een gesprek met de examinator voeren 
− de thermoschakelaar vervangen 
− de vragen over een videofilm beantwoorden  
 
 
Onderdeel B wielophanging en carrosserie 
De kandidaat voert dit onderdeel uit aan een complete auto op de hefbrug.  
− Het voertuig heeft stalen velgen.  
− Het voertuig heeft achter een veerconstructie, waarbij de schokdempers en de veren 

afzonderlijk gemonteerd zijn. 
 
Benodigde materialen en gereedschappen 
zie paragraaf 8 
 
Aan te brengen storingen 
− Eén velg en één achterband aan de achterzijde hebben een zichtbare beschadiging. 
− U simuleert een lekkage aan een achter-schokdemper, links of rechts. 
− U verstelt de slotvanger van de achterklep, zodat die slecht sluit. U verwijdert zo 

nodig de bekleding om de slotvanger goed bereikbaar te maken. 
  
Opdracht 11 
− Na de beoordeling wijzigt u zo nodig de genoteerde controles op de werkorder. 

De kandidaat kan dan bij de volgende opdracht de juiste werkzaamheden uitvoeren. 
− De achterwielen hoeft de kandidaat niet te balanceren. 
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Opdracht 14 
− U geeft de kandidaat de opdracht: Vervang de schokdemper (LA of RA). 

De kandidaat hoeft de beschadigde velg en band niet te vervangen.  
 

− Bij het monteren van schokdemper en wiel beoordeelt u ook het werktempo van de 
kandidaat: 

Vooraf: 
− De materialen en gereedschappen liggen binnen handbereik. 
− De aanhaalmomenten zijn opgezocht. 
− De schokdemper kan spanningsvrij gemonteerd worden. 
− De brug staat op de goede werkhoogte. 
 
Handelingen door de kandidaat: (de tijd start) 
1 de schokdemper juist plaatsen onder het voertuig 

2 de bovenzijde en onderzijde bevestigen  
3 de bouten met het juiste moment vastzetten 
4 het wiel bevestigen 
5 de brug laten zakken 
6 de wielbevestiging met het juiste moment vastzetten (de tijd stopt) 
 
Voordat de kandidaat begint: 
− De kandidaat waarschuwt u voordat hij/zij begint met het monteren.  
− U controleert of alle benodigdheden klaarliggen. En u controleert of de 

aanhaalmomenten zijn opgezocht. 
− U noteert de begin- en eindtijd van de werkzaamheden in het beoordelingsschema.  
Tijdens de opdracht: 
− U waarschuwt de kandidaat als de 8 minuten bijna om zijn.  
− Is hij/zij binnen 8 minuten klaar, dan noteert u 2 punten in het beoordelingsschema. 

Bij 9 tot 10 minuten krijgt de kandidaat nog 1 punt. Na de maximale tijd van  
10 minuten noteert u 0 punten. 

− U laat de kandidaat de opdracht afmaken. 

 
Werkzaamheden van de kandidaat 
− de achterbanden en velgen inspecteren 
− de achterwielophanging, de vering en de schokdemping controleren 
− een schokdemper aan de achterzijde vervangen 
− de achterklep afstellen 
 
 
Onderdeel C verlichtings- en comfortsystemen 
De kandidaat voert dit onderdeel uit aan een complete auto. 
− Het ruitensproeierpompje is gemakkelijk bereikbaar. 
 
Benodigde materialen en gereedschappen 
zie paragraaf 8 
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Aan te brengen storingen 
verlichting en signalering: 
− Er zijn per kandidaat drie verschillende verlichtingslampjes defect: één daarvan is 

een duplolamp. 
− Een zekering van het signaleringssysteem is defect, waardoor de remlichten óf de 

richtingaanwijzers aan één kant (of beide kanten) niet werken. U wisselt de zekering 
per kandidaat af. 

− In het voertuig ligt een plattegrond van de zekeringkast of het instructieboekje: om 
de plaats te kunnen bepalen van de zekering in de zekeringkast.  

− Eén dimlicht staat te hoog afgesteld en één dimlicht staat te laag afgesteld. 
− Op de koplampen staat de afstelwaarde aangegeven. 
ruitensproeiersysteem: 
− Het ruitensproeierpompje is defect. 
banden: 
− De bandenspanning is bij één achterwiel zichtbaar te laag, zodat die de 

koplampafstelling beïnvloedt. 
 
Opdracht 19 
Na de beoordeling wijzigt u zo nodig de controles op de werkorder. De kandidaat kan 
dan bij de volgende opdracht de juiste werkzaamheden uitvoeren. 
 
Opdracht 22 
U geeft de kandidaat de opdracht: Vervang het ruitensproeierpompje. 
 
Opdracht 25 
U geeft u de kandidaat de opdrachten: Vervang de 3 defecte lampjes en vervang 
de zekering. 
 
Werkzaamheden van de kandidaat 
− de ruitensproeierinstallatie testen 
− het ruitensproeierpompje vervangen 
− het verlichtings- en signaleringssysteem controleren 
− de lampen en een zekering vervangen 
− de koplamphoogte afstellen  
 
 
Onderdeel D transport 

De kandidaat voert de opdrachten uit in verschillende ruimten: 
− De expeditieruimte heeft plaats voor 4 pallets en voldoende werkruimte. 
− De laadruimte kan een bakwagen zonder laadklep of een container zijn.  

Als noodoplossing kunt u een laadruimte aftekenen op de vloer (zie de afmetingen 
op de volgende bladzijde). Deze ‘laadruimte’ mag de kandidaat maar vanaf één kant 
gebruiken. 
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Voorbeeld inrichting transportruimte (indeling en afmetingen kunnen variëren) 
 

 
Benodigde materialen en gereedschappen 
zie paragraaf 8 
 
Voorbereiding 
pallets en dozen: 
− U vult de ± 40 dozen (van 60 x 40 cm) voor de 4 euro- en blokpallets met gewicht 

(max. 23 kg per doos). 
− U zet de dozen op de pallets: de hoogte van pallet met dozen is min. 1 m en 

max. 1,5 m.  
− U bevestigt de pakbonnen aan de pallets. 
− U bevestigt de etiketten op de pallets: telkens één etiket op de korte en één etiket 

op de lange zijde. 
− U plaatst de pallets met dozen in de expeditieruimte. 
 
Tijdens het examen 
Als de kandidaten bij het laden de laadklep van een bakwagen gebruiken, vergt dit meer 
tijd dan bij het laden zonder laadklep. In dat geval mag u 15 minuten extra examentijd 
geven voor onderdeel D.  
 
Opdracht 32 
Na de beoordeling corrigeert u zo nodig het laadplan, zodat de kandidaat de volgende 
opdrachten juist kan uitvoeren. 
 
Opdracht 35 
Als u geen (professionele) digitale routeplanner heeft, laat u de kandidaat een 
wegenkaart gebruiken. 
 
Werkzaamheden van de kandidaat 
− een vrachtbrief invullen 
− een pallet voorzien van pp-band 
− de pallets op route zetten en laden 
− een routeplanning maken 

  Magazijn 

documentenkast (hoeft niet ingericht) 
materialen: 
− behandelingsstickers 
− sealmateriaal 
− span- en stuwmateriaal 

 

 palletstelling F 

(hoeft niet ingericht)  

 
Expeditieruimte 

 

− europallets 0433 en 0436; 
− blokpallets 0434 en 0435 
− ± 40 dozen met gewicht 

 
Laadruimte  

(min. 400x210x200 cm) 

  
Verzamelhal 

− interne transportmiddelen 
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8 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen 

 
Algemeen 
Voor eventuele ICT-benodigdheden zie paragraaf 7. 
 
 
Overzicht per onderdeel 
 
Onderdeel A 
in het magazijn: 
− een thermoschakelaar ter vervanging 
voor de mondelinge vragen: 
− vraag 2a:  een opengewerkte tandwielpomp 
− vraag 2b:  een opengewerkte rotorpomp 
− vraag 2c:  een opengewerkte sikkelpomp 
− vraag 2d:  een NTC-temperatuursensor 
− vraag 2e:  een PTC-temperatuursensor  
− vraag 2f:   een oliedrukschakelaar 
 
Onderdeel B 
in het magazijn: 
− 2 schokdempers 
voor de mondelinge vragen: 
− vraag 10abc: een waterbak of zeepsop-spray 
− vraag 10a:  een wiel met een lek tussen band en velg  
− vraag 10b:  een wiel met een lek naast het ventiel 
− vraag 10c:  een wiel met een lek in het loopvlak 
− vraag 10def:  een auto met stabilisatorstang, schroefveren en aan iedere zijde 

maar één fuseekogel aan de onderzijde 
− vraag 10ghi:  een complete auto waarvan de scharnierbevestigingen van deuren,

achterklep en motorkap goed te zien zijn 
 
Onderdeel C 
in het magazijn: 
− een nieuw ruitensproeierpompje 
voor de mondelinge vragen: 
− vraag 18abc: een losse startmotor 
− vraag 18d: een 4-deurs personenauto met LV een ingesneden veiligheidsgordel 
− vraag 18e: een 4-deurs personenauto met RV een veiligheidsgordel waarvan 

 de sluiting kapot is 
− vraag 18f: een 4-deurs personenauto met LA een veiligheidsgordel waarvan 

 het oprolmechanisme kapot is 
− vraag 18g: een kapot lampje 12 V / 5 W en een multimeter 
− vraag 18h: een kapot lampje 12 V / 21 W en een multimeter 
− vraag 18i:  een kapotte H7-lamp en een multimeter 
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Onderdeel D 
− 4 euro- of blokpallets (voor opvullen stelling F) 
− 2 europallets en 2 blokpallets 
− losse (verhuis- of andere) dozen voor de pallets, bijvoorbeeld per pallet 10 dozen 

van 60 x 40 cm  
− gewicht in de dozen op de pallets: maximaal 23 kg per doos 
etiketten en pakbonnen: 
− van dvd: kb_etiketten en kb_pakbonnen en insteekhoezen (zie voorbeelden hierna) 
interne transportmiddelen:  
− magazijnkar, steekwagen, rolcontainer 
− hand-/elektrische stapelaar, pompwagen (handpallettruck) 
overig: 
− rolmaat (minimaal 5 m) 
− sealmateriaal: zwart en transparant sealfolie, sealapparaat, zegeltang en 

sluitzegels, nietapparaat met nietjes  
− verplaatsbare kit met polypropyleen omsnoeringsband 
− span- en, sjormateriaal: bijvoorbeeld span- en sjorbanden, spanner, 

beschermhoekjes, touw, keggen/wiggen  
routeplanner: 
− een digitale routeplanner, bijvoorbeeld van TLN: 

• Er zijn meerdere adressen in te voeren. 
• Een instelling voor een 20-tons vrachtwagen is mogelijk. 

voor de mondelinge vragen 
− vraag 29abc: een wegenkaart van Nederland 
− vraag 29def: een kopie van de bijlage uit het correctievoorschrift 
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Voorbeelden van alle etiketten 
 

Klant: Autodealer Jansen - Lent 
Klantnummer: RE 205 

EUROPALLET  Diverse automaterialen 
DIV AM 047 / ordernr. 0433 RTA

Klant: Garagebedrijf Zohri - Ede 
Klantnummer: RE 067 

BLOKPALLET Diverse automaterialen 
DIV AM 014 / ordernr. 0434 RTA

Klant: Autodealer de Haan - Barneveld 
Klantnummer: RE 117 

BLOKPALLET Diverse automaterialen 

DIV AM 1205 / ordernr. 0435 RTA

Klant: Garagebedrijf Pieters - Dieren 
Klantnummer: RE 115 

EUROPALLET  Diverse automaterialen 
DIV AM 231 / ordernr. 0436 RTA
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Voorbeeld van een pakbon 
 

Pakbon 1 (KB)

Leemansweg 51, 6827 BX  Arnhem

Datum: examendatum
Ordernummer: 0433 RTA
Klantnummer:  RE 205
Referentie: dhr. P. Jansen
Aantal bladen: 1

Pakbon
Factuuradres

Autodealer Jansen
Griftdijk 93
6663 BC  LENT

omschrijving artikelnummer aantal
diverse automaterialen DIV AM 047 1 europallet

Goederen gezonden aan:

Autodealer Jansen
Magazijnlocatie B 0103006
Griftdijk 93
6663 BC  LENT

 



 KP-1400-f-16-1-i 16 lees verder ►►►

profielvak mobiliteit en transport – CSPE KB 2016 
 
algemene informatie voor de kandidaat 
 
Inleiding 
Je werkt bij garage- en transportbedrijf Reptrans bv in Arnhem. Dit bedrijf 
repareert auto’s en transporteert automaterialen. Je werkt hier als assistent-
autotechnicus en als medewerker transport. 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat aan enkele voertuigen controles en reparaties uitvoeren. Daarbij voer 
je ook voorbereidende werkzaamheden uit, zoals technische gegevens opzoeken 
en een werkvolgorde maken. Bij het laatste onderdeel ga je een zending 
automaterialen lossen en laden. Je maakt daarvoor een laadplan en een rit- en 
routeplanning. Bij elke onderdeel maak je een minitoets en beantwoord je drie 
mondelinge vragen. 
 
Overzicht van de opdrachten 
 
Onderdeel A minitoets 

mondelinge vragen 
een klacht over de motortemperatuur onderzoeken en een 
reparatie uitvoeren 
de oorzaak van een olielekkage opzoeken 
vragen beantwoorden bij een videofilm 

Onderdeel B minitoets 
mondelinge vragen 
een klacht over het trillen van de auto onderzoeken en een 
reparatie uitvoeren 
een onderdeel van de carrosserie afstellen 

Onderdeel C minitoets 
mondelinge vragen 
het verlichtings- en signaleringssysteem controleren en 
een reparatie uitvoeren 
een storing van het comfortsysteem verhelpen 

Onderdeel D minitoets 
mondelinge vragen 
een vrachtbrief invullen 
de goederen op een pallet vastzetten 
een laadplan maken 
een zending laden 
een rit- en routeplanning maken 

 
 
Wanneer je deze informatie hebt gelezen, lever je het blad weer in bij je docent. 

einde  
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