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profielvak mobiliteit en transport – CSPE KB 2017 
 

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 2017 (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 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 de instructie 
voor de kandidaat. Deze instructie voor de kandidaat bevat informatie over de 
inhoud van het examen. Op de dvd met digitale bestanden bevindt zich een 
instructiefilm voor de kandidaat. In deze film vindt u dezelfde informatie over de 
inhoud van het examen als in de papieren versie. De instructie voor de kandidaat 
(zowel op papier als op film) behandelt u als een examendocument (zie paragraaf 
1.2). De instructie voor de kandidaat (zowel op papier als op film) mogen de 
kandidaten op een passend moment bekijken, maar op zijn vroegst vijf werkdagen 
voor de aanvang van de afname van het cspe. Meer inhoudelijke informatie 
verstrekken is niet toegestaan. Op de dvd met digitale bestanden bevindt zich ook 
een film met algemene informatie over het cspe. Deze film met algemene informatie 
mogen de kandidaten op elk moment bekijken. 

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 kandidaat aantallen. 
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, D. …. 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 (onderdeel van) het cspe of per kandidaat alle 
benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen aanwezig 
zijn. 
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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.  

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 Technische vragen over de afname van de minitoetsen in Facet kunt u stellen bij de 
Facet helpdesk van DUO. Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk kunt 
u vinden op https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/examens-en-
diplomas/facet/contact.jsp. 

10 Met (vakinhoudelijke) vragen 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 onderdelen A, B,C, D, …… kunnen in willekeurige volgorde worden afgenomen.  
3 De opdrachten moeten binnen een onderdeel in de aangegeven volgorde gemaakt 

worden. 
4 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). 

5 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. 

6 Het is niet toegestaan om bij de beoordeling af te wijken van het correctievoorschrift.  
7 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, D… 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.  
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4 Bij herkansing van de minitoets wijst Facet automatisch een andere variant toe aan 
de kandidaat dan bij 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. 

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. 
Bij gebruik van een USB-stick wordt de naam van de kandidaat en het kandidaat-
nummer op de stick aangegeven. 

6 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.  

7 Wanneer er meer zittingen zijn waarbij de computer gebruikt wordt, gebruikt de 
kandidaat bij elke zitting dezelfde USB-stick of dezelfde plaats van de centrale 
server. Aan het eind van elke zitting wordt de gebruikte 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. 
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8 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.  

9 Het toetsprogramma voor de digitale minitoetsen Facet 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* 

A1 minitoets 4 varianten  

A2 mondelinge vragen drie vragen 1 

A3 praktijkopdracht  voertuiggegevens: door de examinator 
 ICT-gebruik: Excel met bestand 

4 

A4-A12 praktijkopdrachten ICT-gebruik: elektronisch naslagwerk voor  
autotechnische gegevens,  
uitwerkbijlage A 

4 

ONDERDEEL B richttijd: 100 minuten 

B1 minitoets 4 varianten  

B2 mondelinge vragen drie vragen 1 

B3 praktijkopdracht  voertuiggegevens: door de examinator 
 uitwerkbijlage B1  

4 

B4 praktijkopdracht uitwerkbijlage B2 4 

B5-B9 praktijkopdrachten uitwerkbijlage B1 4 

B10 praktijkopdracht uitwerkbijlage B3 4 

ONDERDEEL C richttijd: 100 minuten 

C1 minitoets 4 varianten  

C2 mondelinge vragen drie vragen 1 

C3-C5 praktijkopdrachten  voertuiggegevens: door de examinator 
 uitwerkbijlage C 

4 

C6-C7 praktijkopdrachten  4 

C8 praktijkopdracht ICT-gebruik: videobestand (zelfstandig 
afspelend bestand)  

1 

ONDERDEEL D richttijd: 100 minuten 

D1 minitoets 4 varianten  

D2 mondelinge vragen drie vragen 1 

D3-D6 praktijkopdrachten  2 

D7 praktijkopdracht ICT-gebruik: digitale routeplanner,  
webbrowser (toegang tot internet) 

2 

D8 praktijkopdracht  2 

D9 praktijkopdracht  2 

D10 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel met bestand 2 
 
* 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 

Indeling examen 
De kandidaat krijgt per onderdeel een opgavenboekje en soms een of meerdere bijlagen 
of uitwerkbijlagen.  
Op het voorblad van de opgavenboekjes staan de tijdsduur, het aantal opdrachten en 
het aantal te behalen punten voor dat onderdeel. 

ICT 

Bij dit examen horen de volgende bestanden: 

instructiefilm_2017.mp4 algemene informatie voor de kandidaat 

instructiefilm_MT_kb_2017.mp4 instructie voor de kandidaat 

kb17_compressiemeting.xlsm A3

filmfragment_MT_2017.mp4 C8

kb17_transportmiddelen.xlsm en map transportmiddelen D10 

voor de examinator 

bb-kb17_etiketten.pdf

kb17_pakbonnen.pdf D3, D6

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. 

Excel-applicatie met bijbehorende map afbeeldingen 
Op de dvd staan het bestand kb17_transportmiddelen.xlsm en de map 
transportmiddelen De afbeeldingen in de map worden vanuit de Excel-applicatie 
aangeroepen. 
Kopieer het bestand kb17_transportmiddelen.xlsm samen met de map 
transportmiddelen naar een map op de harde schijf of het netwerk. 
De kandidaat moet het bestand opslaan onder zijn of haar eigen naam 
kb17_transportmiddelen[jouw naam].xlsm. Omdat vanuit de Excel-applicatie de map 
transportmiddelen wordt aangeroepen, is het noodzakelijk dat de kandidaat het Excel 
bestand opslaat in een map waarin ook de map transportmiddelen is opgeslagen. 
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Voorbereiding 
 
 Etiketten 
U drukt de etiketten van het bestand bb-kb17_etiketten.pdf enkelzijdig af (bijvoorbeeld 
op Avery L7169, 2 x 2): 
• Compuset 23-676AH: 1 keer 
• Foldr 0172: 14 keer 
• Foldr 0161: 10 keer  
U kunt deze etiketten (en dozen) ook voor het BB-examen gebruiken. (Hierboven zijn 
extra (4 x 4) folder-etiketten meegerekend voor de verhuisdozen KB.) 
 Pakbonnen 
U drukt de pakbonnen van het bestand kb17_pakbonnen.pdf twee keer enkelzijdig af.  
 U kunt de etiketten en pakbonnen voor meerdere kandidaten gebruiken en 

bijvoorbeeld in doorzichtige hoezen bewaren. 
 
 
Aanbevelingen per onderdeel 
 
 Het verdient aanbeveling om alle opdrachten in het examen vooraf zelf te maken. 

U krijgt dan zicht op de benodigde organisatie en materialen, de tijdsduur en 
mogelijke knelpunten bij de uitvoering van de opdrachten door de kandidaat. 

 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 bij een auto met benzinemotor en met 
bougiekabels.  
 
Benodigde gereedschappen en materialen: 
zie paragraaf 8 
 
Aan te brengen storingen: 
 Eén cilinder heeft duidelijk compressieverlies, bijvoorbeeld door een negatieve 

klepspeling. 
 Ook heeft deze cilinder een duidelijke beschadiging op de bovenkant van de zuiger, 

die met de endoscoop te zien is. (Deze beschadiging is niet de oorzaak van het 
compressieverlies.)  

 Een slangklem van de onderste koelslang (aan radiateurzijde) zit los. 
 
Opdracht 6 
U vertelt de kandidaat welke twee cilinders hij/zij moet controleren met de endoscoop; 
ten minste de slechte cilinder en één goede cilinder. 
 
Opdracht 9 
U geeft de kandidaat de opdracht: Zet de slangklem vast.  
 



 KP-1400-f-17-1-i 9 lees verder ►►►

Werkzaamheden van de kandidaat: 
 een werkvolgorde maken 
 een compressiemeting uitvoeren 
 twee cilinders inwendig controleren met een endoscoop  
 een koelvloeistoflekkage opsporen en repareren 
 
 
Onderdeel B wielophanging en carrosserie 

 
De kandidaat voert dit onderdeel uit bij een complete auto op de hefbrug. 
Het voertuig heeft: 
 voor en achter stalen velgen, 
 een stabilisatorstang. 
 
Benodigde materialen en gereedschappen: 
zie paragraaf 8 
 
Aan te brengen storingen: 
 Aan de voorkant van de auto zit een beschadigde band: het canvas van de band is 

duidelijk te zien. 
 De stabilisatorstang heeft speling die goed voelbaar en/of hoorbaar is.  
 U maakt nog een 3e, wisselende storing of beschadiging aan een veer of 

schokdemper. 
 
Opdracht 5 
Na de beoordeling geeft u de opdracht:  
Vervang een band en het ventiel aan de voorzijde. (U vertelt welke band.) 
Er wordt geen reparatie uitgevoerd aan de stabilisatorstangen. 
 
Opdracht 10 
Met de drie vragen op de uitwerkbijlage gaat de kandidaat na of hij/zij opdracht B7 juist 
heeft uitgevoerd. Bij het uitvoeren van opdracht B7 let u daarom speciaal op de 
evaluatiepunten: 
 Heeft de kandidaat bij het monteren van de band op de montagerichting gelet? 
 Heeft de kandidaat de band eerst harder opgepompt?  

En heeft hij/zij gecontroleerd of de centreerring van de band evenwijdig ligt aan de 
velgrand?   

 Heeft de kandidaat vóór het balanceren gecontroleerd of het wiel juist gecentreerd is 
op de machine? 

 
Werkzaamheden van de kandidaat 
 controlewerkzaamheden noteren 
 banden en velgen inspecteren  
 een rammelend geluid opsporen 
 een band en ventiel vervangen en balanceren 
 een slotvanger vervangen en afstellen 
 een opdracht evalueren 
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Onderdeel C verlichtings- en comfortsystemen 

 
De kandidaat voert dit onderdeel uit bij een complete auto. 
 De koplampen hebben H4-lampen en een elektrische hoogteverstelling.  
 De auto heeft een trekhaak en een 13-polige stekkerdoos. 
 
Benodigde materialen en gereedschappen: 
zie paragraaf 8 
 
Aan te brengen storingen: 
 Bij één koplamp werkt de motor van de koplamphoogteverstelling niet.  

Ook brandt het dimlicht van deze koplamp duidelijk zwakker. 
 De andere, goedbrandende koplamp is verkeerd afgesteld. 
 
Opdracht 3 
Na de beoordeling corrigeert u zo nodig de controles aan de verlichting die de kandidaat 
heeft genoteerd.  
 
Opdracht 5 
U geeft de kandidaat twee opdrachten: 
 Voer een standaard V4-meting uit bij de zwakbrandende koplamp, om de plaats van 

de storing te vinden. 
U geeft de kandidaat deze uitleg van een standaard V4-meting: 
Wat meten we bij een standaard V4-meting? 
1 de accuspanning 
2 de spanning over de lamp 
3 de spanning over de accu en de +-lamp 
4 de spanning over de lamp-massa en de accu-massa 

 Stel de andere koplamp af.  
De kandidaat hoeft geen reparatie van de verlichting uit te voeren.  
 
Opdracht 6 
U geeft de kandidaat de lijst met de coderingen van de verschillende draadkleuren, 
passend bij de stekkerdoos van het voertuig. 
 
Opdracht 8 
Werkwijze: 
 U vertelt de kandidaat waar het bestand filmfragment_MT_2017.mp4 op de 

computer staat. 
 Na afloop sluit u zelf het bestand af. 
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Werkzaamheden van de kandidaat: 
 een inspectie van de verlichting uitvoeren 
 benodigde werkzaamheden noteren 
 een standaard V4-meting uitvoeren 
 de koplamphoogte bij een lamp controleren en afstellen 
 een 13-polige stekkerdoos vervangen 
 de werkzaamheden op een videofilm beoordelen 
 
 
Onderdeel D transport 

 
De kandidaat voert de opdrachten uit in verschillende, afgebakende ruimten: 
 een transportgedeelte met een expeditieruimte 
 een laadbak of laadruimte in of bij de examenruimte van minimaal 4 m x 2,45 m 

(l x b).  
Als de kandidaat bij het laden een laadklep of een laadplatform gebruikt, rekent u de tijd 
voor het werken met de laadklep/het platform niet bij de examentijd.  
 
Benodigde materialen en gereedschappen: 
zie paragraaf 8 
 
Voorbereiding: 
(computer)doos 60 x 40 x 50 cm: 
 U vult de doos met 5 kilo gewicht. 
 U bevestigt twee etiketten Compuset 23-676AH: rechtsboven op een korte zijde en 

op een lange zijde. Ook plakt u de behandelingsstickers aan minimaal twee zijden. 
kantoormeubelen en twee blokpallets: 
 U verdeelt de losse kantoormeubelen en de (computer)doos (met gewicht) over de 

twee blokpallets: u zorgt dat de pallets hanteerbaar zijn en dat de meubels niet 
buiten de pallets steken. 

dozen en beschermhoeken, europallets en rolcontainers: 
 40 x 20 x 20 cm (l x b x h), beschermhoeken en een europallet  

40 x 40 x 40 cm (l x b x h) en een europallet 
48,5 x 32,5 x 38 cm (l x b x h, verhuisdozen) en twee rolcontainers 

 U vult alle 48 dozen met 5 kg gewicht (simuleert foldermateriaal).  
 U bevestigt op de 24 dozen (40 x 20 x 20) en 4 verhuisdozen steeds twee etiketten 

Foldr 0172: rechtsboven op een korte zijde en op een lange zijde. En op de 
16 dozen (40 x 40 x 40) en de overige 4 verhuisdozen steeds twee etiketten 
Foldr 0161. 

 Ook plakt u op alle dozen de behandelingsstickers Beschermen tegen vocht (of 
gecombineerde stickers) aan minimaal twee zijden. 

 Op de ene europallet stapelt u de 24 dozen (Foldr 0172) rommelig, op de andere de 
16 dozen (Foldr 0161) rommelig. Ook verwisselt u enkele dozen van de ene naar de 
andere pallet, zodat aantallen en artikelnummers niet meer kloppen (voor 
opdracht D3). 
U herhaalt deze voorbereiding na iedere kandidaat. 

 Op de ene rolcontainer stapelt u 4 verhuisdozen (Foldr 0172), op de andere 
rolcontainer de 4 verhuisdozen (Foldr 0161). U maakt de twee rolcontainers 
verzendklaar. 
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 U plaatst de pallets en rolcontainers in de expeditieruimte. 
 U legt de geprinte pakbonnen (in pakbon-enveloppen of in doorzichtige hoesjes) 

klaar voor de kandidaten. 
 
Opdracht 3 
 De kandidaat dient te constateren dat de artikelnummers en de aantallen dozen op 

de twee europallets niet kloppen. 
 Na afloop van de opdracht laat u de kandidaat de juiste dozen bij de juiste pallet 

neerzetten (als uitgangspositie voor de volgende opdracht). 
 
Opdracht 4  
De kandidaat maakt de twee europallets verzendklaar door:  
 op pallet 1 de kleine dozen (Foldr 0172) te stapelen in verbandstapeling en pp-band 

aan te brengen, 
 op de pallet 2 de grote dozen (Foldr 0161) te stapelen in blokstapeling en de pallet 

te sealen met transparante folie. 
 
Bij deze opdracht beoordeelt u ook het werktempo van de kandidaat. 
Startsituatie werktempo-opdracht: 
 De benodigde materialen en gereedschappen liggen klaar en binnen handbereik.  
Voordat de kandidaat begint: 
 De kandidaat waarschuwt u voordat hij/zij begint.  
 U controleert of alles klaarligt zodat de kandidaat kan beginnen. 
 U noteert de begin- en eindtijd van de werkzaamheden in het beoordelingsschema.  
Tijdens de opdracht: 
 U waarschuwt de kandidaat als de 7 (en 9) minuten bijna om zijn.  
 Kandidaten die meer dan 9 minuten nodig hebben, laat u de opdracht afmaken. 
In het beoordelingsschema noteert u 2, 1 of 0 punten voor het werktempo. 
 
Opdracht 7 
De kandidaat gebruikt bij deze opdracht een digitale routeplanner, bijvoorbeeld de TLN-
routeplanner. U laat de kandidaat de routeplanner onder toezicht gebruiken. 
 
Werkzaamheden van de kandidaat: 
 goederen controleren 
 pallets met dozen stapelen, pp-band aanbrengen en sealen 
 goederen verzendklaar maken  
 een routeplanning en laadplan maken  
 goederen laden, (stuwen) en zekeren 
 adviseren over het gebruik van transportmiddelen bij diverse goederen 
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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: 
 2 soorten koelvloeistof, waarvan een de juiste 
speciale gereedschappen: 
 een endoscoop 
 een schrijvende compressiemeter 
 een spatschermhoes 
voor de mondelinge vragen: 
 vraag A2-1:  een oliepomp met overdrukklep 
 vraag A2-2,3:  een opengewerkte oliepomp (type rotorpomp) 
 vraag A2-4,5: een doorsnede van een radiateur 
 vraag A2-6:  een auto met thermoschakelaar in de radiateur 
 vraag A2-7:  een losse krukas 
 vraag A2-8:  een losse nokkenas 
 vraag A2-9:  een losse zuiger 
 
Onderdeel B 
 
in het magazijn: 
 3 verschillende draairichting-gevoelige autobanden, waarvan een met de juiste maat 
 een tubeless ventiel 
 balanceergewichtjes 
 een slotvanger 
voor de mondelinge vragen: 
 vraag B2-1,2: een complete auto op de hefbrug met stabilisatorstang  
 vraag B2-3: een complete auto op de hefbrug met een direct stuurhuis  
 vraag B2-4: een los wiel met draairichting rechtsom  
 vraag B2-5: een los wiel met draairichting linksom 
 vraag B2-6: een losse velg en band met inside/outside  
 vraag B2-7,8,9: een complete auto 
 
Onderdeel C 
 
 voor de 13-polige stekkerdoos: een lijst met coderingen van de verschillende 

draadkleuren, passend bij het voertuig 
in het magazijn: 
 twee 13-polige stekkerdozen, waarvan een de juiste is 
speciaal gereedschap: 
 een 13-polige stekkerdoos-tester 
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voor de mondelinge vragen: 
 vraag C2-1,2,3: een complete auto met airconditioning 
 vraag C2-4,5,6: een complete auto met gordelspanners, stuur-airbags en  

bijrijdersairbag 
 vraag C2-7,8,9: een opengewerkte elektromotor (startmotor) 
 
Onderdeel D 
 
pallets en rolcontainers:  
 2 europallets, 2 blokpallets en 2 rolcontainers 
dozen: 
 24 dozen van 40 x 20 x 20 cm (l x b x h) 
 16 dozen van 40 x 40 x 40 cm (l x b x h) 
 8 (verhuis)dozen van 48,5 x 32,5 x 38 cm (l x b x h) 
 1 grote (computer)doos van 60 x 40 x 50 cm (l x b x h)  
 gewichten voor in de dozen: van ± 5 kg  
kantoormeubelen (verhuismaterialen):  

• 1 eenvoudig bureau met ladenblok, lengte max. 1,20 m 
• 1 bureaustoel 
• 2 archiefkasten met 2 lades, met max. hoogte van 1,20 m 
• 1 vergadertafel met 4 stoelen 

etiketten, pakbonnen en behandelingsstickers: 
 van dvd: bb-kb17_etiketten (zie voorbeelden volgende pagina) en kb17_pakbonnen 

(en pakbon-enveloppen of insteekhoezen)  
 etiketten: 2 etiketten per doos, bijvoorbeeld Avery L7169, 2 x 2 
 rol met behandelingsstickers: Beschermen tegen vocht (of rol met gecombineerde 

stickers: Beschermen tegen vocht, Deze zijde boven en Breekbaar) 
interne transportmiddelen: 
 een handpallettruck (pompwagen), steekwagen en trapsteekwagen 
overig: 
 voldoende verhuisdekens voor het kantoormeubilair 
 rolmaat (min. 5 meter) 
 sealmateriaal: zwarte en transparante sealfolie, sealapparaat, zegeltang en 

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

beschermhoekjes, 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 D2-1,2,3: set spanbanden met label met de breeksterkte  

(max. 1500, 2500 en 5000 kg) 
 vraag D2-4,5,6: stuwkussen 
 vraag D2-7:  steekwagen 
 vraag D2-8:  trapsteekwagen 
 vraag D2-9:  handpalletwagen 
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Voorbeelden van etiketten BB-KB onderdeel D 
 

Compuset 
23-676AH 

Compuset 
23-676AH 

Foldr 
0172 

Foldr 
0172 

Foldr 
0161 

Foldr 
0161 
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profielvak mobiliteit en transport – CSPE KB 2017 
 

instructie voor de kandidaat 

 
Indeling in onderdelen en opdrachten 
Dit examen bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel is er een 
opgavenboekje met soms uitwerkbijlage(n).  
In het overzicht examen hieronder staan de opdrachten per onderdeel. 
 
Tijdens het examen 
Aan het begin van een examenonderdeel krijg je van de examinator het 
opgavenboekje van het onderdeel. 
 
Lever na afloop van elk onderdeel bij de examinator in: het opgavenboekje en als 
die er zijn: de uitwerkbijlage(n) en de geprinte uitwerking(en). 
Zorg dat overal je naam en kandidaatnummer op staat. 
 
Inleiding 
Je bent werkzaam bij transportbedrijf ViteTrans bv in Utrecht. Dit bedrijf heeft 
een eigen werkplaats en voert transport- en logistieke werkzaamheden uit. Je 
werkt hier als assistent-autotechnicus en later als medewerker transport. 
 
Wat ga je doen? 
Als assistent-autotechnicus ga je controles en reparaties uitvoeren aan enkele 
voertuigen. Soms zoek je daarvoor technische gegevens op. Als medewerker 
transport ga je een zending goederen controleren en verzendklaar maken. Je 
maakt een routeplanning en een laadplan. Ook geef je een advies over het 
gebruik van transportmiddelen. Bij elk onderdeel maak je een minitoets en 
beantwoord je drie mondelinge vragen.  
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Overzicht van de opdrachten 
 

Onderdeel A minitoets 
mondelinge vragen 
een werkvolgorde maken 
technische gegevens opzoeken 
een compressiemeting uitvoeren 
een inspectie uitvoeren met een endoscoop 
het koelsysteem controleren 
een reparatieopdracht uitvoeren 

Onderdeel B minitoets 
mondelinge vragen 
controles noteren 
onderdelen bij het voertuig controleren 
technische gegevens opzoeken 
reparatievoorstellen noteren 
technische gegevens opzoeken 
een reparatie uitvoeren 
een slotvanger vervangen 
een opdracht evalueren 

Onderdeel C minitoets 
mondelinge vragen 
de verlichting controleren 
werkzaamheden verlichting noteren 
twee reparatieopdrachten uitvoeren 
een stekkerdoos vervangen en testen 

Onderdeel D minitoets 
mondelinge vragen 
goederen controleren 
goederen stapelen en sealen 
pallets verzendklaar maken 
een routeplanning en laadplan maken 
goederen laden en zekeren 
advies geven over het gebruik van interne 

transportmiddelen 

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

einde  
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