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Kerntaak 1:
Coördineert en werkt mee bij de
ontvangst en opslag van
goederen

Kerntaak 2:
Coördineert en werkt mee bij
het verzamelen en verzendklaar
maken van goederen

Kerntaak 3:
Coördineert en werkt mee bij
het inventariseren van de
voorraad

Kerntaak 4:
Ondersteunt bij de inzet van
mensen en middelen

bpv

Eén praktijkexamen met twee
examenonderdelen:

1. Coördineren van en leidinggeven
aan de ontvangst en opslag
(wp 1.1 en 1.2)
Examenopdracht:
- Coördineren van en leiding

geven aan de ontvangst en
opslag van goederen

2. Ontvangen en opslaan van
goederen
(wp 1.3 t/m 1.5)
Examenopdracht:
- Goederen lossen, controleren

opslag gereed maken en
opslaan

criteriumgericht interview

Eén praktijkexamen met twee
examenonderdelen:

1. Coördineren van en leidinggeven
aan het verzamelen en
verzendklaar maken
(wp 2.1 en 2.2)
Examenopdracht:
- Coördineren van en leiding

geven aan het verzamelen en
verzendklaar maken van
goederen

2. Verzamelen, verzendklaar
maken en laden goederen
(wp 2.3 t/m 2.6)
Examenopdracht:
- Goederen verzamelen,

verzendklaar maken en laden

criteriumgericht interview

Eén praktijkexamen met twee
examenonderdelen:

1. Coördineren van en leidinggeven
aan de inventarisatie
(wp 3.1 t/m 3.3)
Examenopdracht:
- Coördineren van en leiding

geven aan de inventarisatie van
de voorraad

2. Goederen invoeren
(wp 3.4)
Examenopdracht:
- Goederen in het (voorraad)

systeem invoeren

criteriumgericht interview

Eén praktijkexamen met twee
examenonderdelen:

1. Bespreken logistieke processen,
teambezetting en materieel
(wp 4.1, 4.2 en 4.4)
Examenopdracht:
- Bespreken logistieke processen,

zorg dragen voor teambezetting,
materiaal en materieel

2. Ontwikkeling medewerkers
begeleiden
(wp 4.3)
Examenopdracht:
- Begeleiden van de ontwikkeling

van medewerkers

criteriumgericht interview
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roc

Twee theorie-examens over de
onderwerpen:

Theorie-examen 1
 Wettelijke procedures en

veiligheidsvoorschriften/
regels/PBM

 Milieu
 Derving
 Kwaliteits-/zorgsystemen
 Arbo-wet (ziekteverzuim, stress,

tiltechnieken, risico-
inventarisatie e.d.)

Theorie-examen 2
 Los-opslagmethoden/technieken
 Materieel en materiaal
 Lay-out magazijn
 Opslagcondities
 Vervoers-/ontvangstdocumenten

Eén theorie-examen over de
onderwerpen:

 Orderverzamelroutes en
orderverzameldocumenten

 Materieel en materiaal
 Lay-out magazijn
 Verpakkingsmethoden/middelen
 Laadmethoden
 Verdelen, stuwen en verankeren

van goederen
 Vervoers-/verzenddocumenten

Eén theorie-examen over de
onderwerpen:

 Inventariseren
 Voorraadbeheer
 Inkopen en bestellen

Twee theorie-examens over de
onderwerpen:

Theorie-examen 1
 Goederenstroom/logistieke – en

bedrijfsprocessen/KPI’s
 Logistieke informatiesystemen
 Budget
 (Personeels)planningen/

bezetting
 Inzet (onderhoud) materieel/

materiaal

Theorie-examen 2
 Organisatie(structuur)
 Werving- en selectieproces
 Opleidingsmogelijkheden
 Functionerings- en

beoordelingsgesprekken
 Leidinggeven
 Delegeren/instrueren/motiveren
 Communicatie(middelen)/overleg
 Conflicthantering
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roc/bpv
Moderne vreemde talen - beroepsspecifieke eisen

Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

MVT keuze Examen luisteren
op niveau A2

Examen lezen
op niveau A2

Examen gesprekken voeren
op niveau A2

Examen spreken
op niveau A2

Examen schrijven
op niveau A2

roc

Nederlands – generieke eisen (2F)

Luisteren en Lezen1 Gesprekken Spreken Schrijven (incl. taalverzorging)

COE luisteren en lezen
op niveau 2F2

Examen gesprekken
op niveau 2F

Examen spreken
op niveau 2F

Examen schrijven
op niveau 2F

roc

Rekenen – generieke eisen (2F)3

Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden

Examen getallen
op niveau 2F

Examen verhoudingen
op niveau 2F

Examen meten en meetkunde
op niveau 2F

Examen verbanden
op niveau 2F

roc/bpv Loopbaan en burgerschap (inspanningsverplichting)
1 De schuingedrukte examens worden niet door het ESS geleverd.
2 Om de generieke eisen voor Nederlands (lezen en luisteren) te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2014-2015 gebruikmaken van de pilotexamens van het Cito.
3 Om de generieke eisen voor Rekenen te examineren, kunt u tot en met cursusjaar 2015-2016 gebruikmaken van de pilotexamens van het Cito.


