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Voorwoord 
 
 
Beste student, 
 
 
Beste student, 
 
In dit addendum vind je de wijzigingen tov het eerder gepubliceerde opleidingsspecifieke OER voor 
de opleiding Manager Transport en Logistiek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Breda, 
Teamleider Logistiek MLDR 
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Keuzedelen 
Het keuzedeel aanbod voor Manager Transport en Logistiek is per 01.08.2019 als volgt: 

Frans in de Beroepscontext A2 K0039LO SBU 240 

Voorbereiding HBO K0125LO SBU 240 

Ondernemerschap MBO K0165LO SBU 480 

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 4 K0263LO SBU 240 

Internationaal II: werken in het buitenland 

Lean en Creatief  

K0202LO 

K0512LO 

SBU 480 

SBU 240 
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Studieadvies en begeleiding 
Bindend Studie advies (BSA)  

 

Wat is bindend studie advies (BSA) en waarom bestaat het? 

Elke student binnen de opleiding krijgt in zijn eerste opleidingsjaar een bindend studie advies. Dit geldt 

ook voor de situatie waarin je bent doorgestroomd van een eerdere MBO opleiding naar deze vervolg 

MBO opleiding in een tweede of later studiejaar. Een bindend studie advies kan positief of negatief 

zijn. Bij een positief studie advies mag je de opleiding vervolgen. Omdat er grote consequenties 

verbonden zijn aan een negatief bindend studie advies (je mag de opleiding niet langer vervolgen) 

heeft de school de plicht om bij een negatief studie advies tenminste 8 weken je te begeleiden naar 

een andere opleiding, binnen of buiten de eigen school.  Er kan ook besloten worden door het 

opleidingsteam dat je moet doubleren. In deze situatie krijg je geen negatief bindend studie advies. Je 

mag dan de opleiding namelijk wel verder vervolgen. Het bindend studie advies is bedoeld om te 

bepalen of je meekan met het studie tempo en met de lesstof/lesprogramma van de opleiding.  

Studievoortgang, gesprekken en afspraken vormen de basis voor het bindend studie advies 

Een bindend studie advies is gebaseerd op je studievoortgang.  Je studievoortgang aan de hand van je 

behaalde studiepunten wordt met je doorgenomen tijdens studievoortgangsgesprekken.  Tijdens deze 

studievoortgangsgesprekken in het eerste jaar wordt met jou de overstap naar de opleiding 

besproken, wat er goed gaat in de studie en waar eventueel meer begeleiding nodig is.  Er worden 

tijdens deze gesprekken afspraken gemaakt over eventuele verbetering die aangetoond moet worden 

en begeleidingsafspraken die gevolgd moet worden. De studievoorgangsgesprekken voor deze 

opleiding worden in overleg met jou gepland. 

Moment van het bindend studie advies 

Het bindend studie advies wordt afgegeven op het einde van het eerste opleidingsjaar.  Wanneer het 

bindend studie advies positief is, wordt dit mondeling meegedeeld. Wanneer het bindend studie 

advies negatief is, krijg je naast een gesprek ook een brief met dit besluit en de redenen waarop dit 

gebaseerd is. Als je minderjarig bent, ontvangen jouw ouders-verzorgers ook een brief.  

Wat als sprake zou zijn van een negatief bindend studie advies  

Een negatief bindend studie advies mag nooit als een verrassing komen. De opleiding geeft een 

negatief bindend studie advies als ze verwacht dat je geen diploma gaat behalen rekening houdende 

met de getoonde studievoortgang en de eisen die het diploma stelt.  

Wanneer geconstateerd wordt dat de afspraken gemaakt tijdens een van de studie 

voortgangsgesprekken niet leiden tot een verbetering van de studieprestaties volgt een schriftelijke 

waarschuwing.  In deze waarschuwingsbrief staat wat verbeterd moet worden, welke ondersteuning 

je hiervoor krijgt en binnen welke termijn de verbetering moet plaatsvinden.  



    

6 

 

Bij een negatief bindend studie advies is er naar oordeel van het opleidingsteam onvoldoende 

vordering gemaakt in de opleiding ondanks de aangeboden begeleiding. Er is bij het afgeven van een 

negatief bindend studie advies sprake van een totaaloordeel. De volgende onderdelen spelen hierbij 

een rol: 

 Je behaalde studiepunten die de  ontwikkelgerichte resultaten weergeven van theorie, BPV, 

generieke eisen, loopbaan en burgerschap 

 In welke mate voldaan wordt aan afspraken en persoonlijke doelen gerelateerd aan de 

opleiding die van invloed zijn op studievoortgang 

 

Daarnaast heeft het opleidingsteam rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden (ziekte, 

thuissituatie e.d) in het nemen van een besluit.  

Je kunt tegen het besluit van een negatief BSA in beroep gaan bij de Commissie voor Beroep Examens. 
Je moet je beroep indienen binnen twee weken nadat je het advies hebt ontvangen. Tegelijkertijd kun 
je een voorlopige voorziening vragen in afwachting van het besluit (art. 7.5.3. van de WEB). De 
commissie neemt binnen vier weken een besluit over het verzoek.  

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je mentor 

of teamleider van de opleiding. 

Gronden op basis waarop de opleiding haar advies aangaande je voortgang baseert 

Na de periode van het bindend studieadvies (na het 1e leerjaar) heb je regelmatig contact met je 

mentor over je studievoortgang.  Je kunt ondanks een positief bindend studieadvies in het eerste 

jaar, in latere schooljaren vastlopen en onvoldoende studievorderingen laten zien.  Of je dan 

doorgaat naar een volgend leerjaar hangt af van je resultaten en houding. De minimale resultaten die 

je moet behalen staan hieronder beschreven. Naast cijfers is ook je (beroeps)houding van belang. 

Dus niet alleen wat je presteert, maar ook hoe je presteert zijn van belang. Er moet een duidelijke 

positieve ontwikkeling zijn in je (beroeps)competenties. 

Een overzicht van de studiepunten die horen bij de ontwikkelgerichte toetsing van jouw opleiding, zie 
je onder hoofdstuk 2.3 en is te vinden in Cumlaude.   
Via het de selfservice module in KRD kun je je ontwikkelgerichte resultaten inkijken. Je mentor zal je 
hier in de introductieperiode meer over vertellen. 
 
Hieronder vind je de basis waarop we bepalen hoe jouw studievoortgang eruit ziet:  

80 % of meer studiepunten 

behaald 

Positief BSA Je wordt bevorderd naar het volgende 
studiejaar 

Tussen 50 en 79 % studiepunten Bespreking door 

docententeam in 

rapportenvergadering 

Je wordt  niet bevorderd. Je moet opnieuw 
starten in het betreffende leerjaar 
 

Minder dan 50% studiepunten 

behaald 

Negatief BSA Stoppen opleiding 
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Studiepunten-overzicht 
Leerjaar 3 

                             

 

Voor het 4e leerjaar gelden geen studiepunten.  
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Beslisregels diplomering 
   

Examenonderdelen Beslisregels 

Beroepsgerichte 
examenonderdelen (kerntaken) 

Je voldoet aan de eisen als alle kerntaken met minimaal een voldoende zijn afgerond. Compensatie is niet mogelijk.  

Generieke taal- en 
rekenvaardigheden (niveau 4) 

Nederlands lezen en luisteren 3F: centraal examen 
Nederlands spreken, gesprekken voeren en schrijven 3F: instellingsexamen. 
Reken 3F: centraal examen 
Engels lezen en luisteren B1 of B2: centraal examen (vanaf diplomering 2017-2018) 
Engels spreken, gesprekken voeren en schrijven ten minste A2: instellingsexamen. 
 
Nederlands en Engels ten minste 5 – 6 (in willekeurige volgorde).  
Cijfer voor rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma 

Beroepsspecifieke eisen MVT Voor de beroepsspecifieke talen geldt dat je min. een gemiddeld eindcijfer 5 moet hebben behaald. 
Het gemiddelde wordt berekend over de diverse onderdelen (1 decimaal), welke dienen te zijn behaald op het niveau 
zoals beschreven in het examenplan. 
Je moet voor elk afzonderlijk onderdeel min. een 4,0 hebben behaald. 
Indien het examen maar uit 1 onderdeel bestaat dien je een 5,0 te hebben behaald. 

Loopbaan en burgerschap Om te slagen voor het onderdeel loopbaan en burgerschap moet je aan de inspanningsverplichting voor L&B  voldaan 
hebben.  

Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming moet met een positieve beoordeling (voldoende) zijn voltooid, waarbij het oordeel van het 
leerbedrijf betrokken is. 

Wettelijke beroepsvereisten Indien van toepassing moet je aan alle wettelijke vereisten voldaan hebben (zie hoofdstuk 1.6) 

Keuzedelen Van de keuzedelen die deel uit maken van de keuzedeelverplichting moet er een examenresultaat aanwezig zijn. Het 
resultaat mag onvoldoende zijn. 
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Examenplan: de examenonderdelen  
 

 

 

 

 

 

 

 

code Toets code Toets naam

inkoop 

ja/nee leverancier soort examen Plaats afname

Toets 

Periode

EIND Basis kerntaak 1

  B1K1T6   Kennisexamen 2 'Transport' ja ESTEL - TELETOETS theorie - digitaal school 33

  B1K1W1   Casusopdracht 1 - Maakt een planning ja ESTEL  casus school 43

  B1K1W2   Praktijkopdracht 1 - Draagt zorg voor documenten en documentenbeheer ja ESTEL  praktijkopdracht BPV 41/42

  B1K1W3   Praktijkopdracht 1 - Geeft richting aan het operationele logistieke proces ja ESTEL  praktijkopdracht BPV 41/42

  B1K1W4   Praktijkopdracht 1 - Controleert afwijkende ladingen en draagt zorg voor de ja ESTEL  praktijkopdracht BPV 41/42

  B1K1W5   Praktijkopdracht 1 - Handelt onregelmatigheden af ja ESTEL  praktijkopdracht BPV 41/42

EIND Basis kerntaak 2

  B1K2W1   Praktijkopdracht 2 - Doet verbetervoorstellen ja ESTEL  praktijkopdracht BPV 41/42

  B1K2W2   Simulatieopdracht 1 - Begeleidt medewerkers ja ESTEL  sim.opdracht school 34/43

  B1K2W3   Praktijktopdracht 2 - Levert managementinformatie ja ESTEL  praktijkopdracht BPV 41/42

EIND Profiel kerntaak 1

  P1K1T7   Kennisexamen 3 'Logistiek' ja ESTEL - TELETOETS theorie - digitaal school 34

  P1K1W1   Casusopdracht 2 - Ontwerpt de lay-out van opslagruimtes ja ESTEL  casus school 43

  P1K1W2   Casusopdracht 2 - Beoordeelt samenstelling en verzorgt (veiligheids) ja ESTEL  casus school 43

  P1K1W3   Casusopdracht 2 - Organiseert de in-, op- en uitslag ja ESTEL  casus school 43

  P1K1W4   Casusopdracht 2 - Maakt een plan voor de inkoop van transport- en ja ESTEL  casus school 43

  P1K1W5   Casusopdracht 2 - Calculeert kosten en prijzen ja ESTEL  casus school 43

  P1K1W6   Prakijktopdracht 2 - Beoordeelt het zorgsysteem en doet ja ESTEL  praktijkopdracht BPV 41/42

EIND Profiel kerntaak 2

  P1K2W1b   Simulatieopdr. 1 - Bewijs. Voert intern formele gesprekken ja ESTEL  sim.opdracht school 34/43

  P1K2W1o   Simulatieopdr. 1 - Observatie. Voert intern formele gesprekken ja ESTEL  sim.opdracht school 34/43

  P1K2W2b   Simulatieopdr. 1 - Bewijs Bepaalt personeelsbehoefte, bereidt wervings- en ja ESTEL  sim.opdracht school 34/43

  P1K2W2o   Simulatieopdr. 1 - Observ. Bepaalt personeelsbehoefte, bereidt wervings- ja ESTEL  sim.opdracht school 34/43

EIND Profiel kerntaak 3

  P1K3T3   Kennisexamen 1 'Management' ja ESTEL - TELETOETS theorie - digitaal school 43

  P1K3W1   Praktijkopdracht 3 - Voert relatiebeheer ja ESTEL  praktijkopdracht BPV 41/42

  P1K3W2   Casusopdracht 2 - Werkt vragen van een klant uit in een voorstel ja ESTEL  casus school 43

Verricht commerciële 

activiteiten

25379P1K3-16 G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

Voert personeelsbeleid 25379P1K2-16 G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

Organiseert processen in de 

opslag- en transport 

omgeving

25379P1K1-16 G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

Voert Managementtaken uit 25379B1K2-16 G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

Onderwijsproduct Schaal

Stuurt het logistieke proces 

aan

25379B1K1-16 G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O

G/V/O
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Examen- en beoordelingsmix beroepsgerichte examens (inkoop ESTEL) 
Hieronder volgt de verdeling van de borging van de werkprocessen bij de examenopdrachten. Tevens is de beoordelingsvorm bijgevoegd. De blauwe (grijze) 
velden met het vinkje geven aan welke beoordelingsvorm van toepassing is. 
Bijzonderheid  
Wanneer de kwalificatie manager transport en logistiek is afgesloten met de complete examen- en beoordelingsmix van ESTEL geeft dit vrijstelling op het 

CBR-CCV examen.  

 

 

EIND Keuzedeel

 T01  Toets 1 ja EXAMENWERK taalvaardigheidsexamensschool 43

EIND Keuzedeel

 T01  Toets 1 ja EXAMENWERK pvb school 44

EIND Keuzedeel

 T01  Toets 1 ja EXAMENWERK pvb nntb 34

EIND Keuzedeel

 T01  Toets 1 ja EXAMENWERK pvb BPV 44

EIND Keuzedeel

 T01  Toets 1 ja ESTEL praktijk- en sim. Opdrachtnntb 22

25379--BPV EIND Beroepspraktijkvorming BPV

EIND Loopbaan en burgerschap nee

  LBD1   Dimensie Politiek-Juridisch nee school/BPV

  LBD2   Dimensie Economisch nee school/BPV

  LBD3   Dimensie Sociaal-Maatschappelijk nee school/BPV

  LBD4   Dimensie Vitaal Burgerschap nee school/BPV

  LBD5   Loopbaan nee school/BPV 22/23/24

EIND Duits beroepsgericht

 T01  Duits Luisteren A2 ja ESTEL - TELETOETS school 34

 T02  Duits Lezen A2 ja ESTEL - TELETOETS school 34

 T03  Duits Gesprekken voeren A2 ja ESTEL  school 34

 T04  Duits Spreken A1 ja ESTEL  school 34

 T05  Duits Schrijven A1 ja ESTEL  school 34

EIND Engels Gesprekken voeren B1

 T01  Engels Gesprekken voeren B1 ja ESTEL  school 44

Frans in de beroepscontext 

A2

K0039LO---16 G/V/O

G/V/O

Voorbereiding hbo K0125LO---16 G/V/O

G/V/O

Ondernemerschap mbo K0165LO--C16 G/V/O

G/V/O

Internationaal II: werken in 

het buitenland

K0202LO---16 G/V/O

G/V/O

Voldaan/Niet voldaan

ARBO, kwaliteitszorg en 

hulpverlening geschikt voor 

K0263LO---16 G/V/O

G/V/O

Beroepspraktijkvorming V/O

Voldaan/Niet voldaan

Voldaan/Niet voldaan

Voldaan/Niet voldaan

Voldaan/Niet voldaan

Voldaan/Niet voldaan

Engels Gesprekken voeren 

B1

SENGGVB1C- Cijfer, 0 decimalen

Cijfer, 1 decimaal

Duits Taalbeheersing volgens 

het Europees 

Referentiekader: Luisteren 

A2, Lezen A2, Gesprekken 

voeren A2, Spreken A1 en 

Schrijven A1

SDUIA2A2A2A1A

1

Cijfer, 0 decimalen

Cijfer, 1 decimaal

Cijfer, 1 decimaal

Cijfer, 1 decimaal

Cijfer, 1 decimaal

Cijfer, 1 decimaal

Loopbaan en burgerschap SLBN4-----
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Weging en berekening eindresultaat 

Het eindoordeel per kerntaak wordt weergegeven op basis van onvoldoende, voldoende of goed. Dit kan omgezet worden naar een eindcijfer. Het 
eindcijfer komt tot stand op basis van de gegevens scores op de beoordelingsvormen van alle werkprocessen die tot de kerntaak behoren.  
Alle beoordelingsvormen binnen een werkprocessen wegen even zwaar. Er is tevens geen sprake van een onderliggende weging tussen de werkprocessen. 
Om het eindresultaat per kerntaak te berekenen moeten alle beoordelingsvormen met minimaal een voldoende resultaat (1 punt) beoordeeld zijn. 
 

Examenonderdelen generieke eisen voor taal en rekenen  
 

 
Nederlands 
 

Toets 
Code 
SNED3F--- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Resultaat + weging 
(1 decimaal) 

Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

NE01 Centraal Examen Luisteren en lezen 
3F 34 

120 
minuten 

Examencentrum  
  Cijfer 1x 

Cijfer 

NE02A Instellingsexamen 

mondeling 

Gesprekken voeren  
3F        43  

90 

minuten 

School 
Cijfer 1x 

Cijfer 1x 
NE02B Instellingsexamen 

schriftelijk 

Spreken 
3F 43 

15 

minuten 

School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen 

mondeling 

Schrijven 
3F 43 

10 

minuten 

School 
Cijfer 1x 
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Rekenen 
 

Toets 
Code 
SREK3F--- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

RE01 Centraal examen 
Getallen, Verhoudingen 

Meten en Meetkunde, 
Verbanden 

3F 33 
120 

minuten 
Examencentrum  Cijfer 

 
Engels  
 

Toets 
Code 
SENGN4--
- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Plaats afname 
Resultaat + weging 
(1 decimaal) 

Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

EN01 Centraal Examen * Luisteren en lezen B1 33 Examencentrum   Cijfer 1x 

Cijfer 

EN02A Instellingsexamen – 
SEE MBO 

Gesprekken voeren  
A2 

34 
 

OLC 
Cijfer 1x 

Cijfer 1x 
EN02B Instellingsexamen  

– SEE MBO 

Spreken 
A2 34 

 OLC Cijfer 1x 

EN02C Instellingsexamen 

– SEE MBO 

Schrijven 
A2 34 

OLC 
Cijfer 1x 

 

* Centraal Examen vanaf studiejaar 2017-2018 B1 of B2, Instellingsexamens spreken, gesprekken voeren en schrijven ten minste A2 
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Beroepsgerichte taalexamens (leverancier ESTEL) 
 

Van de manager transport en logistiek wordt verwacht dat hij beroepsmatige gesprekken kan voeren in het Engels. Ook wordt verwacht dat hij eenvoudige 
gesprekken over een transportopdracht in een 2e MVT (Duits)  kan voeren en hierover informatie in een 2e MVT kan verstrekken. Hij kan klanten en 
collega's die een eenvoudig verhaal houden in een 2e MVT verstaan en begrijpen. Tenslotte wordt verwacht dat hij eenvoudige transportopdrachten of –
contracten in een 2e MVT kan lezen en opstellen.  
De volgende verdeling van de examenopdrachten bij de werkprocessen is gemaakt. 

 

Om een representatief beeld te krijgen van de prestatie van de student worden twee opdrachten per taalexamen ingezet.  Voor spreken bestaat het 

examen uit 1 opdracht. 
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Examenonderdelen Keuzedelen  per 01.08.2019 

 

 

Keuzedeel –K0125-  Voorbereiding HBO – 240 SBU’s  - leverancier Examenwerk 

Code Examenvorm Kerntaak Exameninhoud 

 

Periode  

afname 

Duur examen Plaats 

afname 

Resultaat Weging Eindresultaat 

K0125LO PvB 

Voorbereiding 

HBO 

 KT1 D1K1 Treft voorbereidingen voor het 

volgen van een HBO-opleiding 

 

44  Max. 20 

werkdagen 

 

 

School O/V/G  100% in 

eind-

resultaat 

Het 

eindresultaat 

wordt 

uitgedrukt in 

O/V/G 

Keuzedeel –K0165 - Ondernemerschap MBO – 480 SBU’s  - leverancier Examenwerk 

Code Examenvorm Kerntaak Exameninhoud 

 

Periode  

afname 

Duur examen Plaats 

afname 

Resultaat Weging Eindresultaat 

K0165LO  PvB 

Ondernemer-

schap 

 KT1 D1K1- Start en/of runt een zzp-
onderneming 

34 Max. 5 weken 

en 5 werk-

dagen 

School of 

BPV 

O/V/G  100% in 

eind-

resultaat 

Het 

eindresultaat 

wordt 

uitgedrukt in 

O/V/G  
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Keuzedeel –K0263 – ARBO KZ en hulpverlening voor niveau 4 – 240 SBU’s  - leverancier ESTEL 

Code Examenvorm Kerntaak Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Periode  

afname 

Duur examen Plaats 

afname 

Resultaat Weging Eindresultaat 

K0263LO Examen-

opdracht 

 

Examen-

opdracht 

 

 KT1 

 

 

KT2  

D1K1 – Draagt bij aan kwaliteitszorg en 

arbeidsomstandigheden  

W1 Levert een bijdrage aan de inrichting  

D1K2 – Verleent EHBO en BHV 

W1 Verleent hulp bij calamiteiten 

22 

 

22 

Max. 5 

werkdagen 

 

Max. 30 

minuten 

Simulatie 

 

 

Simulatie 

 

 

O/V/G  

100% in 

eind-

resultaat 

Het 
eindresultaat 
wordt 
uitgedrukt in 
O/V/G  

Keuzedeel –K0512 – Lean en Creatief – 240 SBU’s – leverancier ESMEI 

Code Examenvorm Kerntaak Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Periode  

afname 

Duur examen Plaats 

afname 

Resultaat Weging Eindresultaat 

K0512LO  PvB/portfolio 

 

KT1 

Lean en 

Creatief 

innoveren 

D1-K1-W1 – Ontwikkelt een inventieve 

mindset 
Flexibel 14 tot 18 uur School Cijfer 

decimaal 

100% in 

eind-

resultaat 

Het 
eindresultaat 
wordt 
uitgedrukt in 
een cijfer 

 


