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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 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 Aanleveren 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. 
 
 

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. 
 Bij een beoordelingsaspect waarbij de kandidaat aan aangegeven meerdere criteria 

moet voldoen om scorepunten 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 moeten 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 beoordeeld. Achter de klokjes noteert u de 
begin- en eindtijd van iedere kandidaat. 

 Bij een minitoets vermeldt u de totaalscore van de kandidaat voor die minitoets 
achter het bijbehorende opdrachtnummer in het beoordelingsschema. 
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4.1 Beoordelingsschema 
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kandidaatnummer 

      

naam van de kandidaat 

      

 ONDERDEEL A         

A1 minitoets 12       

A2 drie mondelinge vragen (zie 4.2) 
 
per juist antwoord 1

3       

A3 werkvolgorde compressiemeting: (zie 4.2) 
 
10 of 9 werkzaamheden in juiste volgorde 3 
8, 7 of 6 werkzaamheden in juiste volgorde 2 
5, 4 of 3 werkzaamheden in juiste volgorde  1 
2 of 1 werkzaamheid in juiste volgorde 0 
 
opmerking: 
Als de kandidaat een andere logische volgorde 
heeft genoteerd (bijv. stap 6 en 7 omgekeerd), 
deze ook goed rekenen. 

3       

A4 technische gegevens opgezocht/onderstreept:        

 aanhaalmoment bougies        

 maximale overdruk koelsysteem        

 type koelvloeistof        

 alle aspecten juist 1       

A5 uitvoering compressiemeting:        

 bougiekabels juist verwijderd        

 bougies juist verwijderd        

 ontsteking uitgeschakeld        

 de compressiemeter juist gebruikt        

 op de handrem gezet en de versnelling in neutraal        

 de juiste instructies gegeven        

 juiste conclusies vier cilinders        

 7 werkzaamheden juist 3 
6 of 5 werkzaamheden juist 2 
4 of 3 werkzaamheden juist 1 
2 of 1 werkzaamheid juist 0

3       

 transport        
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kandidaatnummer 

      

 transport        

A6 beoordeling 2 cilinders met endoscoop: 
 de endoscoop juist gebruikt 1 
 de beschadiging juist gezien / genoteerd 1

2       

A7 monteren onderdelen:         

 bougies met de hand (onbelast) en recht erin 
gedraaid 

 
      

 bougies met het juiste aanhaalmoment 
vastgezet 

 
      

 bougiekabels juist gemonteerd (maken goed 
elektrisch contact) 

 
      

 bougiekabels in de klemmen gelegd        

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

2       

A8 koelsysteem controleren: 
 het koelsysteem op de juiste druk afgeperst 1 
 de lekkage gevonden en juist genoteerd 1

2       

A9 repareren koelvloeistoflekkage: 
de slangklem juist gemonteerd   

1       

A10 koelsysteem vullen en ontluchten: 
juist bijgevuld en op de juiste manier ontlucht 

1       

A11 controle koelsysteem:  
met drukpomp op lekkage gecontroleerd en 
juiste conclusie 

1       

A12a afronden opdracht: 
 de motor laten draaien 
 de bougiekabels hebben de juiste 

ontstekingsvolgorde  
 spatschermhoes juist gebruikt 
 
alle aspecten juist 

1       

A12b afleveren voertuig: 
 vetvlekken verwijderd van carrosserie, stuur, 

handrem en versnellingspook 
 de motorkap gesloten 
 gereedschap en werkplek opgeruimd  
 
alle aspecten juist 

1       

A12c uitvoering milieuaspecten: 
 de uitlaatgasafzuiging gebruikt 
 de oude koelvloeistof juist afgevoerd 
 
beide aspecten juist 

1       

 totaal onderdeel A 34       



 

 KP-1400-f-17-1-c 6 lees verder ►►►

o
p

d
. omschrijving beoordelingsaspect 

m
a

x
. 

kandidaatnummer 

      

 ONDERDEEL B        

B1 minitoets 12       

B2 drie mondelinge vragen (zie 4.2) 
 
per juist antwoord 1

3       

B3a relevante controles banden en velgen 
genoteerd (zie 4.2): 
 
4 juiste controles genoteerd 2 
3 of 2 juiste controles 1 
1 juiste controle 0

2       

B3b relevante onderdelen genoteerd om rammelen 
onderkant auto te inspecteren (zie 4.2): 
 
5 juiste onderdelen genoteerd 2 
4 of 3 juiste onderdelen 1 
2 of 1 juiste onderdelen 0

2       

B4a uitvoering controle van banden en velgen  
(zie 4.2): 
 
8 of 7 (waarden en) conclusies juist 2 
6 of 5 (waarden en) conclusies juist 1 
4 of minder (waarden en) conclusies juist 0 
 
opmerking: 
bij bandenprofiel: meting én conclusie juist 

2       

B4b uitvoering controle rammelen onderkant van de 
auto (zie 4.2): 
14 of 13 conclusies juist 3 
12 of 11 conclusies juist 2 
10 of 9 conclusies juist 1 
8 of minder conclusies juist  0

3       

B5 juiste reparatievoorstellen genoteerd (zie 4.2): 
 de band vervangen 1 
 stabilisatorstang vervangen/repareren 1 
 juist voorstel 3e (wisselende) storing 1

3       

B6 juiste technische gegevens opgezocht en 
onderstreept: 
 bandenspanning voorwielen 
 aanhaalmoment wielen 
 
beide aspecten juist 

1       

 transport        
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 transport        

B7 vervangen band:        

 band op de juiste manier verwijderd         

 tubeless ventiel juist vervangen        

 band juist gemonteerd, op spanning gebracht 
en het ventieldopje geplaatst 

 
      

 wiel juist gebalanceerd en gemonteerd en met 
het juiste aanhaalmoment vastgezet 

 
      

 alle aspecten juist 
per juist aspect 1

4       

B8 vervangen slotvanger:        

 de slotvanger juist verwijderd        

 de nieuwe slotvanger juist gemonteerd        

 de slotvanger juist afgesteld        

 het juiste gereedschap gebruikt        

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

2       

B9 afleveren voertuig: 
 vlekken op en in de auto verwijderd 
 gereedschappen en werkplek opgeruimd 
 
alle aspecten juist 

1       

B10 evaluatie uitvoering opdracht 7:        

 juiste evaluatie montagerichting        

 juiste evaluatie montage band op velg         

 juiste evaluatie centreren wiel op de machine        

 3 evaluaties volledig juist  2 
2 evaluaties volledig juist  1 
1 evaluatie volledig juist 0

2 

      

 totaal onderdeel B 37       
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 ONDERDEEL C        

C1 minitoets 12       

C2 drie mondelinge vragen (zie 4.2) 
 
per juist antwoord 1 

3       

C3 uitvoering inspectie van de verlichting (zie 4.2): 
 
10 inspecties juist 3 
9 of 8 inspecties juist 2 
7, 6 of 5 inspecties juist 1 
4 of minder inspecties juist 0 

3       

C4 drie werkzaamheden verlichtingssysteem 
genoteerd (zie 4.2) en uitleg aan examinator:  
 
per juiste werkzaamheid en juiste uitleg 1 

3       

C5 uitvoering standaard V4-meting en afstelling 
koplamp: 

       

 vier meetwaarden juist        

 juiste oorzaak zwak branden dimlicht genoteerd 
(spanningsverlies) 

 
      

 de koplamphoogte juist afgesteld        

 alle aspecten juist 
per juist aspect 1 

3 
      

C6 vervangen 13-polige stekkerdoos:        

 stekkerdoos juist verwijderd        

 bedrading juist losgemaakt        

 juiste stekkerdoos gekozen uit het magazijn        

 bedrading juist aangesloten        

 juiste gereedschap gekozen en gebruikt        

 stekkerdoos waterdicht gemonteerd        

 werking stekkerdoos gecontroleerd met 
stekkerdoostester 

 
      

 7 aspecten juist 5 
6 aspecten juist 4 
5 of 4 aspecten juist 3 
3 aspecten juist 2 
2 of 1 aspect juist 1 

5       

C7 afleveren voertuig: 
 vlekken op en in de auto verwijderd 
 gereedschappen en werkplek opgeruimd 

 
beide aspecten juist 

1       

 transport        
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C8a beoordelen film 
twee aandachtspunten monteren koplamp:  
 het lampglas niet met de handen aanraken 
 de lamp op de juiste positie in de koplamp 

monteren 
 
opmerking: 
1 aandachtspunt juist: geen scorepunt toekennen 

1       

C8b twee juiste onderdelen, bijvoorbeeld: 
 de lamp 
 de rubberen afdichthoes 

 
opmerking: 
1 antwoord juist: geen scorepunt toekennen 

1       

C8c stand van de koplamp: 
 de laagste stand 

1       

C8d twee handelingen / controles vergeten, 
bijvoorbeeld: 
 het koplampglas schoonmaken 
 de bandenspanning controleren 
 controleren of het voertuig niet scheef staat 
 de belading van het voertuig controleren 
 
opmerking: 
1 antwoord juist: geen scorepunt toekennen 

1       

 totaal onderdeel C 34       
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 ONDERDEEL D        

D1 minitoets 12       

D2 drie mondelinge vragen (zie 4.2): 
 
per juist antwoord 1 

3       

D3 controle pallets en containers met goederen: 
 kwantitatieve controle juist: de aantallen 

dozen en artikelnummers op de pallets 
kloppen niet; de aantallen op de 
rolcontainers wel 

 kwalitatieve controle juist: geen 
onregelmatigheden gevonden 

 
beide aspecten juist 

1       

 Noteer hier de begintijd van opdracht D4 van 
iedere kandidaat. 

       

D4a dozen stapelen en europallets sealen/pp-band:        

 bij pallet 1 (art.nr. Foldr 0172) een juiste 
verbandstapeling toegepast 

 
      

 bij pallet 2 (art.nr. Foldr 0161) een juiste 
blokstapeling toegepast  

 
      

 alle etiketten zijn zichtbaar aan buitenzijde        

 bij pallet 1 de pp-band juist aangebracht: met 
twee bandjes 

 
      

 pallet 2 juist geseald: stevig, met voldoende 
overlap, en geen overmatig gebruik van 
sealmateriaal 

 

      

 5 aspecten juist 2 
4 aspecten juist 1 
3 of minder aspecten juist 0 

2       

 Noteer hier de eindtijd van iedere kandidaat.        

D4b werktempo: 
 
beide pallets binnen 7 minuten klaar 2 
tussen 7 en 9 minuten nodig 1 
meer dan 9 minuten nodig 0 

2       

D5 verzendklaar maken kantoormeubelen:        

 juiste beschermingsmiddelen genoteerd:  
verhuisdekens 

 
      

 goederen voldoende beschermd voor transport        

 de goederen goed vastgezet met sjorbanden        

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

2       

 transport        
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 transport        

D6 alle 4 pakbonnen op de juiste pallets 1       

D7 routeplanning maken (zie 4.2): 
 
routeplanning volledig juist 2 
1 fout (of omkering van twee adressen) 1 
2 of meer fouten 0 

2       

D8 tekenen laadplan (zie 4.2):        

 juiste schaal, maten en verhoudingen gebruikt        

 het kopschot is getekend        

 logische codes voor de pallets/rolcontainers 
gebruikt 

 
      

 de goederen staan op route         

 de laadruimte is efficiënt gebruikt (geen lege  
plekken, de pallets staan strak tegen elkaar 
getekend) 

 

      

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

3       

D9 goederen laden: 
 volgens het laadplan geladen 1 
 efficiënt (in een keer op de juiste plek) en 

veilig gewerkt met het transportmiddel 1 
 stuwen en zekeren: de pallets staan tegen 

elkaar en zonder beschadiging, de spanband 
is niet gedraaid, de laatste pallets zijn 
gezekerd 1 

3       

D10 juiste keuzes van transportmiddelen bij diverse 
goederen (zie 4.2): 
 
8 of 7 transportmiddelen juist 3 
6 transportmiddelen juist 2 
5 of 4 transportmiddelen juist 1 
3 of minder transportmiddelen juist 0 

3       

 totaal onderdeel D 34       
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scoreoverzicht per onderdeel 
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kandidaatnummer 

      

naam van de kandidaat 

      

onderdeel A 34       

onderdeel B 37       

onderdeel C 34       

onderdeel D 34       

totaal examen 139       
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4.2 Toelichting bij het beoordelingsschema 

 
opdracht A3 
 
correctiemodel (Excelbestand) 
 
voorbeeld van een juiste uitwerking: 
 

werkvolgorde compressiemeting 

1 de bougiekabels van de bougies verwijderen 

2 de bougies verwijderen 

3 het ontstekingssysteem uitschakelen 

4 het kaartje in de compressiemeter doen 

5 het juiste hulpstuk monteren 

6 de auto in zijn vrij en op de handrem zetten 

7 de compressiemeter stevig in het bougiegat van cilinder 1 drukken 

8 opdracht geven om de motor met ingetrapt gaspedaal te starten 

9 als de compressiemeter niet meer stijgt: stoppen met starten 

10 de druk van de meter halen 

11 de compressiemeter in de juiste stand zetten voor de volgende cilinder  

12 de compressiedruk van cilinder 2, 3 en 4 meten 
 
Opmerking 
Een andere logische volgorde door de kandidaat ook juist rekenen. 
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opdracht A5 tot en met A11 
 
correctiemodel (uitwerkbijlage) 
 

 

WERKORDER A 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  VOERTUIGGEGEVENS 

DATUM: KENTEKEN: XX 

BEGINTIJD:  MERK:   XX 

EINDTIJD:   TYPE:   XX 

 KM-STAND:  XX 

MONTEUR: BOUWJAAR: XX 

OPDRACHT 

 Voer een compressiemeting uit.  

 Inspecteer het koelsysteem op koelvloeistoflekkage. 

5  COMPRESSIEKAARTJE  CONCLUSIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cilinder 1:  goedkeur /  afkeur 

cilinder 2:  goedkeur /  afkeur 

cilinder 3:  goedkeur /  afkeur 

cilinder 4:  goedkeur /  afkeur 

 

6  CONTROLE CILINDERS  
(de examinator vertelt welke 
twee) Bijvoorbeeld: 

BESCHADIGING? BIJ JA: WELKE? 

cilinder …. 1  ja  /   nee  

cilinder …. 2  ja  /   nee de zuiger heeft putjes   

 

8  PLAATS LEKKAGE KOELSYSTEEM 

 

 

11  CONTROLE KOELSYSTEEM 

Conclusie:   Er is:    wel /   geen lekkage. 

 

INVULLEN DOOR EXAMINATOR 

EINDCONTROLE DOOR:  EXAMINATOR AKKOORD EINDCONTROLE:  JA  /  NEE

BIJZONDERHEDEN: 
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opdracht B3 tot en met B7 
 
correctiemodel (uitwerkbijlage) 
 

WERKORDER B 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  VOERTUIGGEGEVENS 

DATUM: KENTEKEN:  XX 

BEGINTIJD: MERK:   XX 

EINDTIJD: TYPE:   XX 

 KM-STAND:  XX 

MONTEUR: BOUWJAAR: XX 

KLACHTOMSCHRIJVING 

 Banden en velgen aan de voorzijde controleren. 

 Rammelend geluid aan de onderkant van de auto opsporen. 

 Een slotvanger vervangen. 

3A  VIER CONTROLES VAN BANDEN EN VELGEN, bijvoorbeeld: 

profieldiepte banden 

beschadiging / slijtage banden 

beschadiging velgen  

juiste (gelijke) bandenmaat 

wielbevestiging 

3B  VIJF ONDERDELEN INSPECTEREN, bijvoorbeeld: 

schokdemper 

schroefveren 

stabilisatorstang onderdelen en bevestiging 

draagarmen 

fuseekogels 

reactiestangen 

uitlaat 

5  REPARATIEVOORSTELLEN 

 band vervangen 

 stabilisatorstang repareren / vervangen 

 juist reparatievoorstel bij de 3e (wisselende) storing (aan veer of schokdemper) 

INVULLEN DOOR EXAMINATOR 

EINDCONTROLE DOOR:  EXAMINATOR AKKOORD EINDCONTROLE:  JA  /  NEE

BIJZONDERHEDEN:  
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opdracht C3 tot en met C5 

correctiemodel (uitwerkbijlage) 

WERKORDER C 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VOERTUIGGEGEVENS 

DATUM: KENTEKEN: XX 

BEGINTIJD: MERK:  XX 

EINDTIJD: TYPE:  XX 

KM-STAND:  XX 

MONTEUR: BOUWJAAR: XX 

OPDRACHT 

 Verlichting voorzijde controleren 

 Afstelling verlichting controleren 

 Een 13-polige stekkerdoos vervangen 

3 INSPECTIELIJST VERLICHTING VOORZIJDE, (uitgaande van storing koplamp RV) 

ONDERDEEL ZIJDE CONCLUSIES REDEN BIJ AFKEUR 

stadslicht LV  goedkeur /   afkeur 

stadslicht RV  goedkeur /   afkeur 

dimlicht LV  goedkeur /   afkeur 

dimlicht RV  goedkeur /   afkeur dimlicht brandt te zwak 

grootlicht LV  goedkeur /   afkeur 

grootlicht RV  goedkeur /   afkeur 

dimlichtafstelling LV  goedkeur /   afkeur is verkeerd afgesteld 

dimlichtafstelling RV  goedkeur /   afkeur 

koplamphoogteregeling LV  goedkeur /   afkeur 

koplamphoogteregeling RV  goedkeur /   afkeur 
hoogteverstelling werkt 
niet

4 DRIE WERKZAAMHEDEN CONTROLE / REPARATIE VERLICHTINGSSYSTEEM, bijvoorbeeld:

bevestiging bedrading stelmotor controleren 

koplamp-stelmotor testen / vervangen 

meting uitvoeren aan zwak brandend dimlicht (V4) 

koplampen afstellen 
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5  STANDAARD-METING 5A MEETGEGEVENS 

 1:   XXX 

 2:   XXX 

 3:   XXX 

 4:   XXX 

 

5B  OORZAAK ZWAK BRANDEN DIMLICHT 

spanningsverlies over de massa-aansluiting 

 

INVULLEN DOOR EXAMINATOR 

EINDCONTROLE DOOR:  EXAMINATOR AKKOORD EINDCONTROLE:  JA  /  NEE

BIJZONDERHEDEN:  
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opdracht D7 
 
correctiemodel  
voorbeeld van een juiste routeplanning 
 

   km 

1 3543 AA Utrecht Meijewetering 5  

2 9731 AT Groningen Koningsweg 32   

3 28279 Bremen Obervieland Arster Hemm 60  

4 49661 Cloppenburg Werner-Eckartring 7  

5 49076 Osnabrück Benzstrasse 17  

6 3543 AA Utrecht Meijewetering 5 742,85 

 
Opmerking 
Een routeplanning in volledig omgekeerde volgorde ook juist rekenen. 
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opdracht D8 
 
correctiemodel laadplan  
 
afmetingen laadruimte: (afronden op hele cm)   schaal 1 : 20 
lengte: .xxxxx cm       breedte: xxxx cm  
 

kopschot 

Br-01 
 

CL-01 
 

Os-02 
 

Os-01 
 
 

Gr-02 

 

 
 
 
 

Gr-01 
 

 

 

 
Opmerking  
Een andere juiste indeling (bijvoorbeeld omkering links-rechts) ook goed rekenen. 
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opdracht D10 
 
correctiemodel keuze transportmiddelen (Excelbestand) 
 

1   magazijnwagen 

2   rolcontainer 

3   handpallettruck (1) 

4   reachtruck 

5   dolly 

6   handpallettruck (2) 

7   tonsteekwagen 

8   heftruck (elektrische) 
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opdracht A2 
 
mondelinge vragen 
Bij deze opdracht stelt u drie vragen, steeds één uit blok I, blok II en blok III. 
 
blok I 
 

opdrachtnr.: A2-1  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat een oliepomp met overdrukklep zien. 
Wijs de overdrukklep bij deze oliepomp aan. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de overdrukklep juist aan. 
 

opdrachtnr.: A2-2  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat een opengewerkte (rotor)oliepomp zien. 
Wijs de inlaatzijde bij deze oliepomp aan. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de inlaatzijde juist aan. 
 

opdrachtnr.: A2-3  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat een opengewerkte (rotor)oliepomp zien. 
Wijs de uitlaatzijde bij deze oliepomp aan. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de uitlaatzijde juist aan. 
 
blok II 
 

opdrachtnr.: A2-4  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat een doorsnede van een radiateur zien. 
Wijs de plaats aan waar de koelvloeistof door de 
radiateur stroomt. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de koelkanalen aan. 
 

opdrachtnr.: A2-5  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat een doorsnede van een radiateur zien. 
Wijs de plaats aan waar de lucht door de radiateur 
stroomt. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de lamellen van de radiateur aan. 
 

opdrachtnr.: A2-6  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat een motor zien met de thermoschakelaar in de 
radiateur. 
Wijs de thermoschakelaar aan. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst de thermoschakelaar juist aan. 
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blok III 
 

opdrachtnr.: A2-7  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een krukas en wijst een kruktap aan. 
Laat zien hoe je deze kruktap opmeet. 

antwoordmodel: De kandidaat meet de lagertap juist met een schroefmaat. 
 

opdrachtnr.: A2-8  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een nokkenas en wijst een lagertap 
aan. 
Laat zien hoe je deze lagertap opmeet.  

antwoordmodel: De kandidaat meet de lagertap juist met een schroefmaat. 
 

opdrachtnr.: A2-9  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U geeft de kandidaat een zuiger. 
Meet de diameter van deze zuiger. 

antwoordmodel: De kandidaat meet de diameter juist met een schroefmaat 
en op de juiste plaats. 

 
 
opdracht B2  
 
mondelinge vragen 
Bij deze opdracht stelt u drie vragen, steeds één uit blok I, blok II en blok III. 
 
blok I 
 

opdracht nr.: B2-1  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U wijst een rubber van de stabilisatorstang aan. 
Wat is de functie van dit rubber? 

antwoordmodel: Dit rubber houdt de stabilisatorstang op zijn plaats (en 
laat die vrij bewegen ten opzichte van het subframe). 

 
opdracht nr.: B2-2  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U wijst de stabilisatorstang aan de voorzijde aan. 
Wat is de functie van dit onderdeel? 

antwoordmodel: De stabilisatorstang verbetert de stabiliteit in de bocht. 

 
opdracht nr.: B2-3  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U wijst de afstelling van de sporing aan. 
Wat kun je met deze stelmogelijkheid afstellen?  

antwoordmodel: de sporing 
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blok II 
 

opdrachtnr.: B2-4  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een los wiel zien. U zegt:  
De draairichting van het wiel is rechtsom. 
Wijs aan waar je deze velg moet monteren bij de auto. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het bevestigingspunt rechtsvoor of 
rechtsachter bij de auto aan. 

 

opdrachtnr.: B2-5  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een los wiel zien. U zegt:  
De draairichting van het wiel is linksom. 
Wijs aan waar je deze velg moet monteren bij de auto. 

antwoordmodel: De kandidaat wijst het bevestigingspunt linksvoor of 
linksachter bij de auto aan. 

 

opdrachtnr.: B2-6  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een losse velg en een losse band met 
inside en/of outside zien. U vraagt: 
Laat zien hoe deze band om de velg moet liggen.  

antwoordmodel: De kandidaat laat de juiste ligging van de band om de 
velg zien. 

 
blok III 
 

opdrachtnr.: B2-7  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto wijst u de A-stijl aan. 
Hoe heet dit deel van de carrosserie? 

antwoordmodel: A-stijl 

 

opdrachtnr.: B2-8  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto wijst u de B-stijl aan. 
Hoe heet dit deel van de carrosserie? 

antwoordmodel: B-stijl 

 

opdrachtnr.: B2-9  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto wijst u de C-stijl aan. 
Hoe heet dit deel van de carrosserie? 

antwoordmodel: C-stijl 
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opdracht C2 
 
mondelinge vragen 
Bij deze opdracht stelt u drie vragen, steeds één uit blok I, blok II en blok III. 
 
blok I 
 
opdrachtnr.: C2-1  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto wijst u de filterdroger van de airconditioning 
aan. 
Wat is de functie van dit onderdeel? 

antwoordmodel: De filterdroger haalt het vocht weg uit het aircosysteem.  

 

opdrachtnr.: C2-2  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto wijst u de condensor van de airconditioning 
aan.  
Wat is de functie van dit onderdeel? 

antwoordmodel: Een antwoord, bijvoorbeeld: 
(De condensor): 
 zorgt dat de warme damp in de condensor afkoelt. 
 zorgt dat de damp in de condensor weer vloeibaar 

wordt.  

 

opdrachtnr.: C2-3  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto wijst u de compressor van de airconditioning 
aan. 
Wat is de functie van dit onderdeel? 

antwoordmodel: (De compressor) pompt het koudemiddel (in dampvorm) 
door het systeem. 

 
blok II 
 

opdrachtnr.: C2-4  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto vraagt u: 
 Wijs de plaats van de gordelspanner aan. 
 Hoe wordt de gordel bij een aanrijding gespannen? 

antwoordmodel:  De kandidaat wijst een gordelspanner bij een 
voorstoel aan. 

 De gordel spant zich door een explosie.   
 
opmerking: 
beide antwoorden juist: 1 scorepunt toekennen 
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opdrachtnr.: C2-5  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto vraagt u: 
 Wijs de stuur-airbag aan. 
 Hoe wordt de airbag bij een aanrijding gevuld? 

antwoordmodel:  De kandidaat wijst de stuur-airbag aan. 
 De airbag wordt door een explosie gevuld. 
 
opmerking: 
beide antwoorden juist: 1 scorepunt toekennen 

 

opdrachtnr.: C2-6  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: Bij een auto vraagt u: 
 Wijs de bijrijders-airbag aan. 
 Hoe wordt de airbag bij een aanrijding gevuld? 

antwoordmodel:  De kandidaat wijst de bijrijders-airbag aan in het 
dashboard. 

 De airbag wordt door een explosie gevuld. 
 
opmerking: 
beide antwoorden juist: 1 scorepunt toekennen 

 
blok III 
 

opdrachtnr.: C2-7  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een opengewerkte startmotor zien en 
wijst naar het anker. 
Wat is dit onderdeel? 

antwoordmodel: Het anker 

 

opdrachtnr.: C2-8  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een opengewerkte startmotor zien en 
wijst naar het rondsel. 
Wat is dit onderdeel? 

antwoordmodel: Het rondsel 

 

opdrachtnr.: C2-9  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een opengewerkte startmotor zien en 
wijst naar het startrelais. 
Wat is dit onderdeel? 

antwoordmodel: Het startrelais 
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opdracht D2 
 
mondelinge vragen 
Bij deze opdracht stelt u drie vragen, steeds één uit blok I, blok II en blok III. 
 
blok I 
   
opdrachtnr.: D2-1  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een spanband van max. 1500 kg zien 
en vraagt: 
Wat is de breeksterkte van deze spanband? 

antwoordmodel: 1500 kg 

 

opdrachtnr.: D2-2  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een spanband van max. 2500 kg zien 
en vraagt: 
Wat is de breeksterkte van deze spanband? 

antwoordmodel: 2500 kg 

 

opdrachtnr.: D2-3  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een spanband van max. 5000 kg zien 
en vraagt: 
Wat is de breeksterkte van deze spanband? 

antwoordmodel:  5000 kg 

 
blok II 
 

opdrachtnr.: D2-4  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een stuwkussen zien en vraagt: 
 Hoe heet dit stuwmiddel? 
 Hoe gebruik je dit stuwmiddel?

antwoordmodel:  Stuwkussen 
 Je moet het inklemmen. (of de kandidaat laat dit zien) 

 

opdrachtnr.: D2-5  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een stuwkussen zien en vraagt: 
 Hoe heet dit stuwmiddel? 
 Tot welke druk mag je dit stuwmiddel oppompen? 

antwoordmodel:  Stuwkussen 
 De kandidaat leest de maximale druk af van het 

kussen. 
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opdrachtnr.: D2-6  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een stuwkussen zien en vraagt: 
 Hoe heet dit stuwmiddel? 
 Wat is een voordeel van dit stuwmiddel vergeleken 

met een stang?

antwoordmodel:  Stuwkussen 
 Het is eenvoudiger te plaatsen.  

 
blok III 
 

opdrachtnr.: D2-7  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een steekwagen zien en vraagt: 
 Hoe heet dit transportmiddel? 
 Voor welk soort goederen gebruik je het? 

antwoordmodel:  Steekwagen 
 Voor losse dozen of kratten 

 

opdrachtnr.: D2-8  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een trapsteekwagen zien en vraagt: 
 Hoe heet dit transportmiddel? 
 Hoe gebruik je dit transportmiddel? 

antwoordmodel:  Trapsteekwagen 
 Met de drie wielen kun je een trap op- of aflopen. 

 

opdrachtnr.: D2-9  maximumscore: 1 

mondelinge vraag: U laat de kandidaat een handpalletwagen zien en vraagt: 
 Hoe heet dit transportmiddel? 
 Hoe blokkeer je dit transportmiddel (bijvoorbeeld 

op een laadlift)? 

antwoordmodel:  Handpalletwagen 
 Blokkeren: door het voorste wiel dwars te zetten 
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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 Aanleveren scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Gebruik 
hierbij alleen de scores van vóór een eventuele herkansing. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei. 
 
Ook na 24 mei kunt u nog tot 7 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 7 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Gegevens van examenafnamens na 7 juni zou Cito ook graag van u via Wolf ontvangen. 
Uw gegevens zijn van belang bij de verdere ontwikkeling van de profielvak cspe’s. 
 
 
 

einde  
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