
K/MT/7 opslag en overslag in de haven BB KB GL 

Taak: 
activiteiten die te maken hebben met de op- en overslag en distributie van 
producten en goederen in de haven herkennen, noemen en uitvoeren 

   

K/MT/7.1    

Deeltaak:  
met diverse producten en goederen in de haven omgaan. 

De kandidaat kan: 

   

1. eigenschappen van de meest voorkomende goederen in de haven noemen x x x 

2. de oorsprong van de meest voorkomende goederen in de haven noemen x x x 

3. de begrippen stukgoed, massagoed en neo-bulk omschrijven x x x 

4. kenmerken van de meest voorkomende stukgoederen, (neo-)bulkgoederen 
en containers noemen en herkennen 

x x x 

5. het begrip gevaarlijke stoffen omschrijven  x x x 

6. de gevarenklassen van gevaarlijke stoffen noemen  x x x 

7. basishandelingen voor behandeling van producten en goederen uitvoeren x x x 

8. basisverpakkingstechnieken uitvoeren (palletiseren, sealen, sorteren en 
verpakken) 

x x  

K/MT/7.2    

Deeltaak:  
inzicht hebben in de opslag in de haven. 

De kandidaat kan: 

   

1. het begrip opslag omschrijven x x x 

2. van de meest voorkomende goederen in de haven omschrijven op welke 
wijze opslag plaatsvindt 

x x x 

3. de werkzaamheden van een opslag- en distributiebedrijf beschrijven x x x 
4. de taken van de verschillende afdelingen van een opslag- en 

distributiebedrijf beschrijven 
x x x 

5. methoden van stuwen noemen en herkennen (blok en verband) x x x 
6. aan de hand van behandelings- en gevaar aanduiding (etiketten) de wijze 

waarop goederen opgeslagen moeten worden, omschrijven en toepassen 
x x x 

7. de stappen voor het verzendklaar maken van goederen noemen x x x 
8. de stappen voor het verzendklaar maken van goederen voorbereiden en 

uitvoeren 
x x  

9. de functie van de interne transportmiddelen en opslagwerktuigen benoemen 
en herkennen 

x x x 

10. veel voorkomende laad- en losmiddelen bedienen  x x  
11. gereedschappen voor het meten, wegen en tellen van goederen benoemen 

en herkennen 
x x x 

12. eenvoudige metingen, wegingen en tellingen van goederen uitvoeren x x  
13. maatregelen om schade aan lading te voorkomen noemen  x x x 
14. maatregelen om schade aan lading te voorkomen hanteren x x  
15. schade aan lading herkennen en schriftelijk vastleggen x x x 
K/MT/7.3    



Deeltaak:  
inzicht hebben in de overslag in de haven. 

De kandidaat kan: 

   

1. het begrip overslag omschrijven x x x 

2. de procedure van het laden en lossen van goederen omschrijven en 
toepassen 

x x  

3. de functie van werktuigen, gereedschappen en hulpmaterialen die bij het 
laden en lossen worden gebruikt, noemen en herkennen 

x x x 

4. werktuigen, gereedschappen en hulpmaterialen die bij het laden en lossen 
worden gebruikt gebruiken 

x x  

5. pallets met goederen samenstellen, opbouwen en verpakken  x x  

6. van verschillende soorten vervoerstechnieken, modaliteiten en hun 
kenmerken noemen 

x x x 

7. eenvoudige vervoersdocumenten uitleggen, invullen en fouten opsporen x x x 

8. instructies voor overslag uitleggen, op basis van tekeningen en voorschriften 
ten aanzien van verdeling massa, etiketten, zwaartepunten en temperatuur  

x x x 

9. instructies voor overslag uitvoeren, op basis van tekeningen en voorschriften 
ten aanzien van verdeling massa, etiketten, zwaartepunten en temperatuur  

x x  

10. containers en vrachtwagens veilig en efficiënt laden en lossen x x  

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


