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Tentamen Operations Management B&M/TM (EBB644B05)  

 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen 

 
 
Datum: 30 januari 2015 
Tijd:  14.00-17.00 uur 
Plaats: A. Jacobshal 
 
 
 
ANTWOORDEN   
(onderdelen in blauw geven een verduidelijking die verder niet gevraagd werd) 
  
 
Algemene opmerkingen/richtlijnen 
 Het tentamen Operations Management is een gesloten boek tentamen. 
 Dit deeltentamen bevat 3 onderdelen: 

(A) Case met vragen (5 opgaven, totaal 30 punten) 
(B) kennisvragen (15 opgaven, totaal 30 punten) 
(C) methoden- en techniekenvragen (6 opgaven, totaal 40 punten) 
Uw eindcijfer is het totaal aantal punten gedeeld door 10. 

 De totaal beschikbare tijd voor dit tentamen is 3 uur. 
 Toiletbezoek en het gebruik van mobiele telefoons e.d. is niet toegestaan tijdens het 

tentamen. Alleen volgens faculteitsreglementen goedgekeurde typen rekenmachines 
mogen worden gebruikt. 

 Toon in uw antwoorden uw kennis van de stof. ‘Common sense antwoorden’ worden niet 
gehonoreerd. 

 
opmerkingen/richtlijnen bij het invullen van het tentamenformulier 
 Vul uw naam en studentnummer in op dit blad van het tentamen (zie boven). 
 De antwoorden dient u op de aangewezen plaats op het tentamenformulier in te vullen. 

Een klein antwoordvak geeft aan dat een kort antwoord verwacht wordt.  
 U krijgt 1 vel kladpapier. Open ruimtes op het tentamenformulier en pagina 13 mag u ook 

voor kladnotities gebruiken.  
 Geef heel duidelijk aan wat uw antwoord is, indien u door een correctie een deel van het 

antwoord buiten het aangegeven vak plaatst. 
 U dient uw tentamenformulier altijd in te leveren, ook als u niets hebt ingevuld. 
 De casebeschrijving staat op het achterste vel, zodat u deze eenvoudig kunt verwijderen 

en naast de opgaven kunt leggen. U dient de casebeschrijving, evenals uw 
kladpapier, wel in te leveren! 
 

 Aantal punten 

Deel A: case (max 30 pt)  

Deel B: Kennisvragen (max 30 pt)  

Deel C: Kwantitatieve opgaven (max 40 pt)  
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Aantal pagina’s: 14 (pagina 13 is leeg om de case op pagina 14 te kunnen verwijderen) 

 
Deel A: Case Kabello B.V.  (30 punten);  
De casebeschrijving op de achterzijde van het tentamen mag u lostrekken. 
Beperk u in alle opgaven tot inzichten die uit de case-informatie zijn af te leiden! 
 
A.1: Ontkoppelpunten en wachtrijen (9 punten; a:5; b:4) 
 
a) Op verschillende plaatsen binnen het productieproces kan voorraadvorming voorkomen. 
Geef voor twee voorraden voor standaard producten aan of het een ontkoppelpunt of een 
wachtrij betreft.  

Typeer vervolgens  

 het ontkoppelpunt (door aan te geven of het een veiligheidsvoorraad, 
seriegroottevoorraad en/of anticipatievoorraad betreft of een combinatie); of  

 de wachtrij (door aan te geven of het loketwachttijd, stapelwachttijd, perronwachttijd en/of 
assemblagewachttijd betreft of een combinatie). 

Vermeld alleen een typering als deze expliciet uit de tekst blijkt. 
 

Voorraad Ontkoppelpunt of Wachtrij? Type ontkoppelpunt/wachtrij  

 
Inkoopmaterialen 
 

Wachtrij 
(bij inkoop is al duidelijk voor 
welke order in de eerste 2 
stappen wordt ingekocht. zie 
r15-17) 

Loketwachttijd 
(zie laatste zin: voorraadvorming 
is om kleine cap.fluctuaties in de 
eerste stappen op te vangen) 

 
Eindproduct 

Ontkoppelpunt 
(Is KOOP. Dus zie 
argumentatie bij KOOP) 

Veiligheidsvoorraad,  
Vangt onzekerheid in de 
marktvraag op (r.25) 
seriegroottevoorraad 
productie eens per 3 weken 
(r27) of o.g.v. (r22/23) 

 

b) Is de voorraad halffabricaat voorafgaand aan het samenslaan bij de standaard producten 
een ontkoppelpunt of een wachtrij? Beargumenteer nu uw antwoord en typeer het 
ontkoppelpunt of de wachtrij. 

Ontkoppelpunt of Wachtrij? Ontkoppelpunt 
 
Argumentatie: Het traject ervoor wordt aangestuurd door aanvulorders op basis van een re-
order point en daarmee onafhankelijk van het traject erna dat wordt aangestuurd door 
aanvulorders voor de eindvoorraad, ingepast in een cyclus. 
 
Typering: Veiligheidsvoorraad en/of Seriegroottevoorrad  
Veiligheidsvoorraad, want de voorrraad buffert tegen onzekerheid op grond van r14/15: 
Kabello wil namelijk vermijden dat het samenslagproces stil zou vallen vanwege het risico 
één of meer aders ontbreken. N.B. Seriegroottevoorrraad vanwege de afname van de 
voorraad voor productieorders in het vervolgproces die alle stappen vanaf het samenslaan 
aansturen (r29/30) en deze “bestaat altijd uit veelvouden van 50 haspels met elk 500 meter 
kabel” (r22/23).  
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A.2: KOOP (4 punten) 

Waar ligt het klantorder-ontkoppelpunt bij Kabello B.V. voor de speciaalkabels? Licht uw 
antwoord toe via citaten waar dit uit blijkt!  

KOOP-positie voor speciaalkabels:  

Volledig stroomopwaarts, ook de inkoop van grondstoffen is op klantorder. 
(‘aan het begin’ als antwoord is niet voldoende. dan zou je ook op een grondstoffenvoorraad 
kunnen doelen) 

Toelichting met cita(a)t(en): 

r38-39: “....inkooporders voor speciaalproducten op basis van de klantenorders.” 
 evt. aangevuld met r30/31: “Alleen speciaalkabels worden niet op voorraad gehouden, maar 
pas geproduceerd op het moment dat er een klantenorder is binnengekomen.” 

 

 
 

A.3: Grondvorm (7 punten) 
 
Teken de grondvorm van de goederenstroom binnen Kabello B.V. voor zowel 
standaardkabels als speciaalkabels. Geef, voor zover nodig, een korte toelichting. Tip: teken 
de grondvorm eerst op kladpapier. 
 

Grondvorm Standaardkabels: 
 

 
 
Eventuele toelichting: 

Het mantelspuiten kan ook 1 keer worden opgenomen via een loop terug na het vlechten, er 
is dan uitstroom vanuit mantelspuiten naar zowel het vlechten als het winden. 

 

Grondvorm Speciaalkabels: 
 

 
 

 
Eventuele toelichting: 
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A.4: KOOP  invloeden (4 punten) 

De onderstaande figuur geeft stroomopwaartse en stroomafwaartse krachten weer die de 
positie van een KOOP bepalen:  
 

 
 
In de casebeschrijving wordt een aantal krachten genoemd die mede bepalend zijn geweest 
voor de huidige positie van het KOOP bij standaardkabels. Noem daarvan de twee 
belangrijkste krachten en geef bij elke kracht een citaat uit de case waaruit blijkt dat deze 
kracht een rol speelt. 

Kracht 1: hoge leverbetrouwbaarheid 

Citaat: r34/35 “.. streeft een hoge service levels en fill rates na; dit vinden klanten belangrijk” 
   (of evt. r25)  

  
 
 
 
 
Kracht 2: lange doorlooptijden en hoge omstelkosten 

Citaat: r26-28 “...aangevuld volgens een vaste cyclus waarin elk product eens per vier weken 
aan de beurt komt. Anders zouden grote omsteltijden de beschikbare capaciteit fors 
beperken.” 

Evt. ook “korte levertijd” o.g.v. r 32-33 welke aangeeft dat speciaalkabels meer speling 
hebben in de levertijd 
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A.5: Voorraadbeheersing en batching (6 punten; a:3; b:3) 

a) Bij Kabello worden, voor standaardproducten, automatisch aanvulorders per halffabricaat 
gegenereerd zodra de voorraad van het betreffende halffabricaat onder zijn re-order level 
komt. Deze aanvulorders sturen de eerste twee productiestappen aan. Noem het 
belangrijkste nadeel van deze voorraadbeheersingsmethode in deze specifieke situatie. 

Belangrijkste nadeel in de case-specifieke situatie: 
 
De orders zijn niet op elkaar afgestemd en dat kan tot grote schommelingen in de bezetting 
bij de eerste twee stappen leiden. Als alle halffabricaten bijvoorbeeld vrijwel gelijktijdig hun 
re-order point bereiken, dan worden ineens heel veel productieorders tegelijk gegenereerd. 
 
 
 

 
b) Kabello ziet kans haar omsteltijden met 50% te reduceren en past vervolgens de planning 
aan door de cyclus, waarin alle eindproducten één voor één gemaakt worden, te verkorten 
van 4 weken naar 2 weken. Legt uit waarom met deze aanpassing de eindvoorraden kunnen 
worden verminderd, zonder dat dit ten koste gaat van de service levels. Doe dit door aan te 
geven waarom de aanpassing 1) profiteert van de omsteltijdreductie, 2) tot minder 
eindvoorraad leidt en 3) het service level niet verlaagt. 

De aanpassing profiteert van de omsteltijdreductie, omdat: 
Halvering van de cyclus door de halvering van omsteltijden geen extra capaciteit kost.  
 
 
 
 
Door de aanpassing worden de eindvoorraden verminderd, omdat: 
De seriegroottecomponent van de gemiddelde voorraad halveert, als producten eens per 2 
weken gemaakt worden. 
 
 
 
 
 
De voorraadvermindering hoeft niet tot lagere service levels te leiden, omdat: 
Het niveau van de veiligheidsvoorraad niet hoeft te worden beïnvloed. 
Zelfs verlaging van de veiligheidsvoorraad is mogelijk zonder service level verlaging:  
als producten eens per 2 weken gemaakt worden hoeft de veiligheidsvoorraad minder 
onzekerheid in de klantvraag op te vangen.  
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DEEL B: Kennisvragen (30 punten; 2 per vraag) 

 
1) Welk type lay-out zal normaal gesproken leiden tot de hoogste vaste kosten en de 

laagste variabele kosten? 

 
Product lay-out 
 

2) In Operations Management maken we gebruik van doorstroomdiagrammen waarin 
curves worden getekend die respectievelijk de cumulative inflow en cumulative outflow 
over de tijd weergeven. Wat geeft in een dergelijk diagram de horizontale afstand tussen 
de curves weer? 

 
 Flow time 
 

3) In het stappenplan van Goldratt, dat we o.a. gebruikt hebben om de maximale winst te 
bepalen in de casus van het 2e hoorcollege, is stap 3 “Subordinate everything else to 
this decision”. Over welke belangrijke beslissing (in de tweede stap) gaat het hier? 

the decision how to exploit your constraint (bottleneck) 
 
 
 

4) In planningsraamwerken leveren langere termijn planningen weer inputs voor kortere 
termijn planningen. Welke planning levert de directe inputs voor de Master (Production) 
Scheduling? 

 
Sales & Operations planning of Aggregate (operations) planning. 
 

5) Noem twee methoden die gebruikt kunnen worden in een Chase Demand strategy voor 
capaciteitsafstemming. 

1: Intern schuiven met medewerkers 

2: overwerken 
Andere mogelijkheden: flexibele contracten, variëren met ploegen, uitbesteden, 
aannemen/ontslaan 

6) Van welk type Variance moet er sprake zijn als bij projectmanagement de Budgeted 
Cost of Work Performed afwijken van de Actual Costs? 

Cost variance (i.t.t. schedule variance)  
 
 

7) Hoe duiden we de organisatievorm voor projecten aan waarbij projectmanagers 
beslissen over de taken en de planning, terwijl functionele managers beslissen over in te 
zetten mensen en technologieën? 

 
Matrix project 
 

8) Het wisselen van de boorkop of de boor op het moment dat we moeten omstellen tussen 
een product waarin een klein gat en een product waarin een groot gat geboord wordt, 
moet worden aangeduid als een internal setup. Waarom internal? 

 
 
De machine zal stil moeten staan.  
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9) De MRP benadering zien we als bijzonder geschikt voor bedrijven waar de complexiteit 
van de planning vooral bepaald wordt door materiaalcomplexiteit. Voor welk type 
bedrijven is de MRP benadering juist niet geschikt? 

 
Bedrijven met veel capaciteitscomplexiteit (dan blijf je herplannen) 
 

10) Als er tussen twee resources een beperkte bufferruimte is, zal dit de kans op het 
fenomeen starving bij de tweede resource vergroten. Welk fenomeen kan er optreden bij 
de resource voorafgaand aan de beperkte bufferruimte? 

 
Blocking 
 

11) Eén van de aannames die ten grondslag ligt aan de gebruikte wachtrijmodellen is een 
stationair aankomstproces (stationary arrivals). Wanneer spreken we van een stationair 
aankomstproces? 

 
Als de gemiddelde aankomstsnelheid niet varieert in de tijd (en ook de variatie niet 
tijdsafhankelijk is.) Merk op er kan dus wel sprake van variatie, maar met een vast 
gemiddelde en meer algemeen, volgens een vaste verdeling. Er zijn geen patronen. 
 
 

12) Voor berekeningen van een eenmalig benodigde voorraad (met behulp van het 
newsvendor problem) is goede informatie over de toekomstige klantvraag nodig. Deze 
wordt niet altijd door verkoopafdelingen compleet aangeleverd. Het gebruik van 
historische A/F ratio’s maakt één soort vraaginformatie (die vaak niet beschikbaar is) 
overbodig. Welke? 

 
Spreiding van de vraag (standaarddeviatie). 
Het gebruik van A/F ratio’s schat zelf de standaarddeviatie door te kijken naar historische 
afwijkingen tussen realisatie en voorspelling van de gemiddelde vraag. 
 

13) Wat bedoelen we met fences in het kader van het omgaan met customer segments 
binnen Revenue management? 

 
 
Aanvullende beperkingen op het lage tarief die voorkomen dat potentiële high-fare klanten 
hier ook gebruik van maken. 
 

14) Hoe noemen we de maatstaf voor de voorraad die bestellingen die onderweg zijn optelt 
bij de on hand voorraad en de nog uit te voeren naleveringen aftrekt? 

 
Inventory position (voorraadpositie) of economische voorraad 
 

15) Wat wordt bedoeld met cycle counting bij voorraadbeheer? 

Het regelmatig (in een cyclus) natellen van voorraden om fouten in het systeem te 
corrigeren. 
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DEEL C: Kwantitatieve opgaven (40 punten) 
 
C.1 MRP (10 punten; a:3; b:2; c:5) 

Een bedrijf produceert een bepaald type stoelen op order. Voor elke stoel zijn in de 
eindassemblage 4 poten nodig. Voor de eindassemblage van deze stoel gelden voor dag 4 
t/m 9 de gegevens in de onderstaande tabel: 
 

Q = 10 
 

LT = 2 days 
 

OH = 9 
(inclusief 
Safety 
Stock   

SS = 5) 
 

Stoelen 4 5 6 7 8 9 

Gross requirements 2 2 16 16 8 2 

Scheduled receipts  10     

Projected available balance 2 10 4 8 0 8 

Net requirements   6 12  2 

Planned order receipts   10 20  10 

Planned order releases 10 20  10   

Exception Messages: ? 

 
a) Welke Exception Message(s) (Planned Order Past Due, Reschedule In, Reschedule 

Out, Geen)  zou(den) gegeven worden bij de bovenstaande tabel? Leg uit waarom. 

Message(s): Reschedule out 
 
Uitleg: de scheduled receipt van 10 op dag 5 is onnodig, want deze leidt tot een voorraad 
van 10 (dat is een volle serie). 
 
 

 
b) Geef aan welke bruto behoefte (gross requirements) aan stoelpoten zou ontstaan op 

grond van de bovenstaande tabel. Vul daartoe hieronder de betreffende rij in de MRP 
tabel van de poten in. 

Poten 4 5 6 7 8 9 

Gross Requirements 40 80  40   

 
c) Stel dat dag 4 volgens planning verloopt en alle geplande handelingen worden 

uitgevoerd. Neem aan dat eventuele exception messages (zie a) niet tot veranderingen 
hebben geleid. Wel wordt een extra klantenorder geplaatst voor 2 stoelen, te leveren op 
dag 6. Voor dag 10 zijn er klantenorders voor 7 stoelen. Vul hieronder dan de nieuwe 
tabel voor Stoelen in, zoals die eruit zou zien bij het begin van dag 5.  
 

 
Q = 10 

 
LT = 2 days 

 
OH = 7…. 
(inclusief 
Safety 
Stock   

SS = 5) 
 

Stoelen 5 6 7 8 9 10 

Gross requirements 2 18 16 8 2 7 

Scheduled receipts 10 10     

Projected available balance 10 2 6 8 6 9 

Net requirements   14 2  1 

Planned order receipts   20 10  10 

Planned order releases 20 10  10   

Exception Messages: Reschedule out 
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C.2 Wachttijdmanagement (8 punten; a:2; b:1; c:1; d:2; e:2)  

G/G/m:  
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Een bedrijf gebruikt een robot om een bepaalde bewerking uit te voeren. Daardoor is de 
bewerkingstijd volledig constant en altijd precies 72 seconden. Gemiddeld eens per 1,5 
minuut  komt een nieuw product aan om door de robot bewerkt te worden. De tijden tussen 
de aankomsten zijn wel variabel en blijken exponentieel verdeeld. 

a) Hoeveel bedraagt de bezettingsgraad van de robot? 

 

 u = 72/90 x 100% = 80%  
 

b) Hoeveel bedraagt de coëfficiënt van variatie van de bewerkingstijden? 

 
 
CVp = 0   

 
c) Bereken de gemiddelde wachttijd (in minuten) die ontstaat voor de robot 

Gemiddelde wachttijd (in minuten): 2.4 minuten 
 
Berekening: 1.2 x 4 x 1/2   
Merk op: m=1 bediener en CVa =1 (de vaste CV van een exponentiële verdeling) 
Dat vereenvoudigt de formule tot p  x  u/(1-u)  x  (1 + CVp

2)/2 
Invullen van p=1.2 minuut, u=0.8 en CVp =0  leidt tot Tq = 1.2 x 4 x 1/2  
 
 
 
 

 
d) Bereken hoeveel producten er gemiddeld staan te wachten op de robot 

Gem. aantal wachtende producten: 1.6 
 
Berekening: wet van Little: 
Gem. aantal wachtenden =  Flow rate x gemiddelde wachttijd. 
=  (1 product / 1,5 minuut)  x  2.4 minuten = 1,6 product 
 
Merk op: de throughput rate zal gelijk zijn aan de arrival rate: 1 product per 1,5 minuut. 
 
 

 
e) Met hoeveel procent daalt de wachttijd, indien de robot op een hogere snelheid wordt 
gezet, zodanig dat de bewerkingstijden met 25% dalen? 

% afname van de gemiddelde wachttijd: 71.875% 
 
Berekening:  
Nieuwe waarde van de gemiddelde bedieningsduur p:  0.75*72 = 54 sec = 0.9 min 
Nieuwe waarde van de bezettingsgraad u = 54/90 = 0.6 
Nieuwe berekening van Tq  geeft nu: Tq = 0.9 * 1.5 * 1/2 = 0.675  
dat is 71.875% daling t.o.v. 2.4, namelijk (2.4 – 0.675) / 2.4 = 0.71875 
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C.3 Projectmanagement (6 punten; a:4; b:2) 

In een bouwproject wordt een zestal activiteiten onderscheiden met onderstaande 
volgorderelaties en doorlooptijden 

Activiteit Directe Voorgangers Tijdsduur (in dagen). 

A - 5 

B - 4 

C A,B 1 

D C 7 

E C 4 

F E,D 2 

 
a) Teken het AoN netwerk en geef daarin duidelijk, op de gebruikelijke wijze, de earliest en 
latest start en finish times en de speling per activiteit aan. Tip: maak elders eerst een 
kladschets. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Welke activiteiten mogen geen enkele speling oplopen om het totale project in de 
minimale tijd te kunnen afronden? 

 
A,C,D,F 
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C.4 Batching (8 punten; a:2; b:2; c:2; d:2) 

Een bedrijf maakt kozijnen voor nieuwbouwhuizen op een eenvoudige productielijn in 3 
stappen. Er zijn 2 verschillende kozijnprofielen per kozijn nodig: een binnenprofiel (aan de 
binnenkant van het huis) en een buitenprofiel (aan de buitenkant van het huis). Ieder kozijn 
bestaat uit 4 stuks binnenprofielen en 4 stuks buitenprofielen. In de eerste stap worden de 
profielen op de juiste lengte gezaagd. Er kunnen 480 profielen per uur worden gezaagd. In 
de tweede productiestap worden de profielen verder bewerkt in series (batches) op een 
speciaal bewerkingscentrum. Tussen het bewerken van binnenprofielen en buitenprofielen 
op het bewerkingscentrum is 5 minuten omsteltijd nodig. Het bewerken zelf kost precies 7,5 
seconden per profiel. Tenslotte worden in de laatste stap de profielen samengebouwd tot 
een kozijn. De samenbouw van de profielen kost 1,2 minuut per kozijn. In de eerste en 
laatste stap is geen sprake van omsteltijd. U mag aannemen dat bewerkingstijden geen 
variatie kennen en gelijk zijn voor binnenprofielen en buitenprofielen. 

 
a) Wat is de maximale realiseerbare flow rate (in kozijnen per uur) op het bewerkingscentrum 
in de tweede stap, indien de kozijnen in series van 40 worden geproduceerd? D.w.z. 160 
binnenprofielen; dan 160 buitenprofielen; dan weer 160 binnenprofielen; etc. Geef uw 
berekening. 

Antwoord (in kozijnen per uur): 48 kozijnen per uur 

Berekening: Per serie van 40 kozijnen (320 profielen) is 40 minuten bewerkingstijd nodig en 
tussen de twee typen profielen is 10 (2x5) minuten omsteltijd nodig, dus in totaal 5/6 uur.  
De flow rate is dan 40 kozijnen per 5/6 uur, ofwel 48 kozijnen per uur 
 

 
b) Hoeveel wordt de bezettingsgraad van de laatste stap (nabewerking), indien de tweede 
stap kozijnen in series van 40 produceert? Geef uw berekening 

Antwoord: 96% 

Berekening: De laatste stap heeft een capaciteit van 1 kozijn per 1.2 minuut. Dat is 50 
kozijnen/uur. De flow rate zal worden bepaald door de 2e stap en bedraagt 48 kozijnen per 
uur (de 1e stap heeft een hogere capaciteit).  

bezettingsgraad = flow rate/capaciteit  = 48/50 = 0.96 
 

 
c) Wat is de maximale flow rate die op de (gehele) lijn kan worden gerealiseerd, indien de 
series voldoende groot zijn? (u hoeft geen berekening te geven) 

Antwoord:   50 kozijnen per uur  
Deze wordt bepaald door de laatste stap. De flow rate van de tweede stap benadert de 60 
kozijnen per uur bij minder omstellingen. 
 

 
d) Wat is de minimale seriegrootte (batchsize B) waarbij de maximale flow rate gerealiseerd 
kan worden? Geef uw berekening. 

Antwoord: 50 

Berekening:  

Om een batch van B kozijnen te maken is 10/60 uur omsteltijd en B/60 uur bewerkingstijd 
nodig. De flow rate in de tweede stap is dus B kozijnen per (10/60 + B/60) uur 
Om de maximale flow rate van 50 te realiseren geldt dus B / (10/60 + B/60) = 50. 

Uitwerken geeft B=50. 
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C.5 Revenue Management (4 punten; a:2; b:2)  

Een theater constateerde recentelijk dat zijn oorspronkelijke ticketprijzen nauwelijks tot 
uitverkochte voorstellingen leidden. Het besloot gebruik te gaan maken van Revenue 
Management. Het theater houdt nu een beperkt aantal tickets vast voor de oorspronkelijke 
hoge prijs van € 50 voor klanten die bereid zijn dit te betalen. Daarnaast verkoopt het een 
aantal tickets voor een speciaal studententarief van € 20 aan studenten. De studenten 
kochten eigenlijk nooit de oorspronkelijke tickets. Het blijkt dat je voor de prijs van € 20 het 
theater altijd vol kunt krijgen met studenten. De vraag naar de tickets van € 50 blijkt normaal 
verdeeld te zijn met een gemiddelde van 120 stuks en een standaard deviatie van 40 stuks. 

a) Geef de waarden van Cu en Co , ten behoeve van de “protection level” berekeningen van 
dit theater.   

Cu: (opportunity costs bij onderschatten vraag = hoge prijs – lage prijs =) 30 euro  

Co: (kosten van overschatten vraag = prijs van het goedkope ticket =) 20 euro 

b) Bereken het aantal tickets dat vastgehouden moet worden (protection level) voor de hoge 
prijs om de winst te maximaliseren. Specificeer uw berekening.  
De tabel hieronder geeft enkele z-waarden voor de standard normale verdeling. Als de 
benodigde α niet in de tabel staat, gebruik dan de dichtst bij liggende waarde. 

α 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

zα -1.28 -0.84 -0.52 -0.25 0 0.25 0.52 0.84 1.28 

 

Protection level:  130 

Berekening: Q := protection level = het aantal tickets gereserveerd voor “full-fare”  
D := de vraag naar “full-fare” tickets, 

Kies nu α z.d.d. P(D<Q) ≤  Cu/(Cu+Co), Dat betekent  P(D<Q) ≤ 0.6.  

Dus we gebruiken z0.6 = 0.25 en Q = μD+ zα·σD  = 120 +  0.25 x 40 = 130  

 
C.6 Voorraadbeheersing (4 punten) 
Een magazijn hanteert voor een bepaald onderdeel een voorraadbeheersingssysteem 
gebaseerd op dozen van 100 onderdelen. Er wordt 1 doos bijbesteld zodra er nog 2 dozen 
over zijn. Vervolgens duurt het 4 dagen voordat de nieuwe doos geleverd wordt. Er wordt in 
die 4 dagen gemiddeld precies 1 doos verbruikt. De standaarddeviatie van de vraag per dag 
is 25 onderdelen. Hoeveel bedraagt de veiligheidsvoorraad in dit systeem en tot welk service 
level zal dit leiden? Geef uw berekening bij het service level.  

De tabel hieronder geeft enkele z-waarden voor de standard normale verdeling. Als de 
benodigde z-waarde niet in de tabel staat, gebruik dan de dichtst bij liggende waarde. 

α 0.6915 0.8413 0.9332 0.9772 0.9938 0.9987 0.9998 1.000 

zα 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

 

Veiligheidsvooraad: 1 doos (= 100 onderdelen)  
(als de voorraadaanvulling binnenkomt is er gemiddeld nog 1 doos over) 

Service Level: 97.72% 

Service Level berekening: 
Service Level α := Kans dat de vraag kleiner of gelijk is aan de veiligheidsvoorraad. 
Merk op: de stdev. van de vraag gedurende de levertijd  σL =√L ·σ1 = 2 x 25 = 50 
De veiligheidsvoorraad van 100 dekt dus 2 x σL,  ofwel zα = 2. Zie tabel: α = 97.72% 
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Casebeschrijving Kabello B.V.  
 
Kabello B.V. is een producent van draden en kabels ten behoeve van laagspanning en 1 
telecommunicatie. Het assortiment bestaat uit meer dan 1000 standaard artikelen. Deze 2 
standaard artikelen worden op voorraad geproduceerd. Daarnaast produceert Kabello ook 3 
speciaalkabels die op klantvraag zijn ontwikkeld en die vaak voor een specifiek doel worden 4 
gebruikt. Zo heeft Kabello meegeholpen met het ontwikkelen van bedrading voor de Joint 5 
Strike Fighter (JSF) straaljager.  6 

Het productieproces van Kabello bestaat uit 7 stappen. Het proces begint bij de 7 
kopertrekkerij. Hier rekken twee parallelle machines koperdraad uit waardoor er dunner 8 
draad ontstaat. Er zijn verschillende diktes voor de verschillende typen kabels. Vervolgens 9 
worden de draden van isolatie voorzien in de aderspuiterij. Vanaf hier worden de draden 10 
aangeduid als de ‘aders’ van de kabel. Verschillende typen aders worden vervolgens in de 11 
afdeling samenslag in elkaar gedraaid. Dit kan variëren van 4 tot 37 aders per kabel. Vóór 12 
het samenslaan wordt voor alle standaardkabels een voorraad aders als halffabricaat 13 
aangehouden. Kabello wil namelijk vermijden dat het samenslagproces stil zou vallen 14 
vanwege het risico dat één of meer typen aders ontbreken. Als de voorraad van een 15 
halffabricaat onder een re-order point komt, wordt automatisch een order gegenereerd die 16 
zowel de twee productiestappen vóór dit punt als de inkoop van de grondstoffen aanstuurt. 17 
Na de samenslag gaan aders naar de mantelspuiterij, waar een binnenmantel om de aders 18 
wordt gespoten, dan naar de vlechterij, waar een gevlochten ijzeren beschermlaag om de 19 
kabels wordt aangebracht, en weer terug naar de mantelspuiterij, waar de buitenmantel om 20 
de kabel wordt aangebracht. Tenslotte worden de kabels op de afdeling winderij om haspels 21 
gewonden. Een productieorder bestaat altijd uit veelvouden van 50 haspels met elk 500 22 
meter kabel. Na productie worden de haspels naar het magazijn voor eindartikelen gebracht 23 
en, na ontvangst van een klantorder, uitgeleverd. 24 

Omdat er veel onzekerheid is in de marktvraag, houdt het bedrijf grote eindvoorraden aan. 25 
De eindvoorraad van de verschillende standaardkabels wordt aangevuld volgens een vaste 26 
cyclus waarin elk product eens per vier weken aan de beurt komt. Anders zouden grote 27 
omsteltijden de beschikbare capaciteit fors beperken. De omvang van de productieorder per 28 
eindproduct hangt af van de verkoop in de afgelopen periode. De productieorder stuurt alle 29 
stappen vanaf het samenslaan aan. Alleen speciaalkabels worden niet op voorraad 30 
gehouden, maar pas geproduceerd op het moment dat er een klantorder is binnengekomen. 31 
Deze kabels hebben meer speling in de levertijd en de productie is dan ook flexibel te 32 
plannen rondom de productiecyclus van de standaard artikelen. 33 

Kabello levert kwalitatief hoogwaardige producten en streeft hoge service levels en fill rates 34 
na; dit vinden klanten belangrijk. Kabello probeert daarbij de voorraadkosten te drukken door 35 
grondstoffen niet op voorraad te houden, maar de inkoop aan te sturen op basis van de 36 
aanvulorders. De inkooporders voor grondstoffen van standaard producten worden 37 
gegenereerd als de voorraad halffabricaat onder een bepaald niveau komt, inkooporders 38 
voor speciaalkabels op basis van de klantorders. De enige voorraadvorming bij grondstoffen 39 
ontstaat doordat de ontvangst precies één dag voor de beoogde start van de productieorder 40 
wordt gepland om kleine fluctuaties in de capaciteitsbeschikbaarheid bij de eerste 41 
productiestappen op te vangen. 42 
 


