
Profielvak: Maritiem en techniek  BB KB GL 

Module 1: maritieme logistiek en communicatie    

Taak: 

o maritiem vervoer onderscheiden, benoemen en verklaren 

o een presentatie geven over Nederland als maritiem land 

o assisteren bij laad- en loswerkzaamheden 

o communiceren en beroepsmatig handelen 

o ondernemend handelen 

   

P/MT/1.1    

Deeltaak:  

soorten van maritiem vervoer benoemen, onderscheiden en verklaren. 

De kandidaat kan: 

   

1.   verschillende typen schepen en hun functie onderscheiden en benoemen x x x 

2.   de constructie van schepen en hun vaareigenschappen, in het bijzonder met  

      betrekking tot stabiliteit, verklaren 

x x x 

3.   de namen en functies van hoofdcomponenten van schepen benoemen x x x 

P/MT/1.2    

Deeltaak:  

de maritieme infrastructuur herkennen en beschrijven en Nederland als maritiem 

land presenteren. 

De kandidaat kan: 

   

1. de maritieme vervoersketen en –infrastructuur wereldwijd beschrijven x x x 

2. de maritieme vervoersketen en – infrastructuur in Europa beschrijven x x x 

3. de relatie binnen de maritieme vervoersketen en – infrastructuur uitleggen   x 

4. de technologische ontwikkelingen in de maritieme dienstverlening 

beschrijven 

x x x 

5. de relatie tussen de maritieme vervoersketen en de scheepsbouw 

beschrijven 

  x 

6. een werkstuk maken over Nederland als maritiem land x x x 

P/MT/1.3    

Deeltaak:  

assisteren bij laad- en loswerkzaamheden. 

De kandidaat kan: 

   

1. de platte knoop, schootsteek, paalsteek, halve steek en mastworp toepassen x x x 

2. werken met spanbanden x x x 

3. werken met hijsbanden x x x 

P/MT/1.4    

Deeltaak:  

communiceren en beroepsmatig handelen. 

   



De kandidaat kan: 

1. informatie- en communicatiesystemen gebruiken  x x x 

2. taken met behulp van informatie- en communicatiesystemen uitvoeren  x x x 

3. maritieme vak-begrippen in het Nederlands en in het Engels gebruiken in de 

communicatie 

x x x 

4. informatie over technische- en veiligheidskwesties verzamelen, opslaan en 

actualiseren  

x x x 

P/MT/1.5    

Deeltaak:  

ondernemend handelen. 

De kandidaat kan: 

   

1. kosten (zoals: personeel, brandstof en machines) en baten (zoals: omzet, 

verlaagde kosten, klanttevredenheid en service) herkennen en benoemen 

x x x 

2. bijdragen aan een positief bedrijfsimago door de juiste communicatie en  

gedrag naar belanghebbenden en door gebruik te maken van de juiste 

symboliek (zoals logo's) 

x x x 

3. marktbewust handelen door planmatig te werken, rekening houdend met de 

ontwikkelingen in de omgeving, de doelgroep, de markt en de organisatie 

 x x 

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

vaardigheden en houding. 

x x x 

 


