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1. Algemene informatie
D1: Transportmodaliteiten; vervoer in en rond de havens
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
Door zich breed te oriënteren op de transportsector, waarbinnen de beginnend beroepsbeoefenaar een belangrijke schakel
vervuld, kan hij beter inspelen op de verschillende situaties waarmee hij tijdens zijn primaire werkzaamheden te maken krijgt en
op situaties waarin van de standaardprocedures moet worden afgeweken. Hij vergroot daarmee zijn waarde op de arbeidsmarkt.
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar een brede oriëntatie op de transportsector; een wereld die veel soorten
bedrijven en activiteiten kent. Hij krijgt hiermee goede kennis van en inzicht in de basisbegrippen en principes van het transport
in brede zin. De beginnend beroepsbeoefenaar leert de vaktermen die binnen deze sector gebruikt worden.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verbredend
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2. Uitwerking
D1-K1: Oriënteert zich breed in de transportsector
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt in een wisselende omgeving in en rond de havens waarbij hij zijn werkzaamheden
uitvoert vanuit zijn vaartuig of vanaf de kade. Afhankelijk van zijn functie en kan het daarbij gaan om laden, lossen, positioneren,
(ont)meren en verhalen. Hij past een groot aantal standaardprocedures met een complex karakter toe. Hij kan als de situatie dat
vereist van de standaardprocedures afwijken. De complexiteit wordt vergroot doordat hij deel uitmaakt van een complexe
transportketen met een grote diversiteit aan partijen, transportmodaliteiten, -documenten en regelgeving. Kennis daaromtrent
is dan ook van belang.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een uitvoerende rol. Hij vervult een zelfstandige functie in teamverband. Hij werkt samen
met collega's en derden, maar is verantwoordelijk voor eigen werkzaamheden. Hij heeft geen coördinerende rol bij het verdere
transport.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

Heeft kennis van de logistieke processen in de transportketen in en rond de haven

§

Heeft kennis van de tussenpersonen en dienstverleners binnen de transportketen in en rond de haven

§

Heeft kennis van de verschillende vervoersmodaliteiten: zeevervoer (incl. betekenis en organisatie van de haven),
wegvervoer, spoorvervoer, luchtvervoer, rijn- en binnenvaart

§

Heeft kennis van verschillende soorten transportdocumenten, zoals de Bill of lading of het cognossement bij het
zeevervoer, de CIM bij het spoorvervoer en de AWB bij de luchtvracht

§

Heeft kennis van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de douane

§
§

Heeft kennis van de incoterms en betalingsverkeer

§

Kan een CRM/AVC opstellen

§

Kan een cognossement binnenvaart opstellen

Heeft kennis van transportrecht en -verzekering
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