
K/EO/3 distributie  BB KB GL 

Dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule logistiek.    

Taak: 

logistieke werkzaamheden uitvoeren (veelal in een fysieke omgeving) ten 

aanzien van: 

o ontvangst, opslag, verzamelen en verzenden van goederen 

o voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen 

o organisatie en planning van de distributie 

   

K/EO/3.1    

Deeltaak:  

ontvangst, opslag, verzamelen en verzenden van goederen. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. goederen ontvangen; signaleren van onvolkomenheden/verschillen in de 

geleverde partij goederen, melden bij de leidinggevenden en contact 

opnemen met de vervoerder of leverancier;  

x x x 

2. goederen opslaan met hantering van een opslagsysteem; maatregelen 

treffen ter voorkoming van derving 

x x x 

3. goederen verplaatsen (replenishment), intern en extern transport x x x 

4. goederen verzamelen, verpakken en verzendklaar maken; transport van de 

verzamelde goederen naar de expeditieruimte; assisteren bij het inladen van 

goederen 

x x x 

5. verschillende hulpmiddelen gebruiken x x x 

6. vervoersmogelijkheden herkennen en toepassen, transportmiddelen kennen 

en hanteren 

x x x 

7. met (digitale) vervoersdocumenten werken x x x 

8. leveringsvoorwaarden toepassen met name franco, niet-franco, onder 

rembours, levertijd 

   

9. gestelde eisen aan een magazijn herkennen en toepassen, met name 

factoren die van belang zijn voor de organisatie van een magazijn 

x x x 

10. functies en soorten van magazijnen herkennen en benoemen; soorten 

magazijnen en ontwikkelingen in het magazijnbeheer 

x x x 

11. wet- en regelgeving toepassen,  

 hygiëne aspecten en schoonmaakaspecten uitvoeren; aspecten van 

professioneel schoonmaken herkennen; eenvoudige 

schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren volgen een schoonmaakplan;  

 werken volgens bedrijfsprocessen; toepassen van veiligheids- en 

milieuregels 

x x x 

K/EO/3.2    

Deeltaak:  

voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen. 

 

De kandidaat kan: 

   

1. geautomatiseerd voorraadbeheer met een warenhuis management systeem 

(WMS) uitvoeren 

x x x 

2. verschillen tussen fysieke en administratieve voorraad signaleren en 

analyseren 

x x x 

K/EO/3.3    

Deeltaak:  

organisatie en planning van de distributie  

 

De kandidaat kan: 

   

1. ontwikkelingen in de logistiek herkennen en benoemen, met name 

o multichannel 

x x x 



o afhaalservicepunten 

o distributie naar de eindafnemer 

o retouren 

o transportvormen 

o track and trace 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

x x x 

 


