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HOOFDSTUK 1
INTRODUCTIE

In de BPV-opdrachten ga je oefenenmet de werkzaamheden in de praktijk.
Door het uitvoeren van de opdrachten bereid je je voor op de proeven van bekwaamheid. Als
je bepaalde vaardigheden al goed beheerst, dan kan jouw begeleider dit aangeven in de
voorwaardelijke meting.

Dit praktijkboek voor de logistiek teamleider bevat verschillende BPV-opdrachten:
• BPV-opdrachten kennismaking
• BPV-opdrachten kerntaakoverstijgend
• BPV-opdrachten kerntaak B1-K1
• BPV-opdrachten kerntaak B1-K2
• BPV-opdrachten kerntaak B1-K3
• BPV-opdrachten kerntaak P2-K1 profieldeel
• BPV-opdrachten kerntaak P2-K2 profieldeel.

BPV-opdrachten kennismaking
Het praktijkboek start met BPV-opdrachten die je gaat uitvoeren als je net begint bij je
BPV-bedrijf. Je maakt kennis met de manier van werken in je BPV-bedrijf. Deze opdrachten
zijn een belangrijke voorbereiding op de BPV-opdrachten van de kerntaken.

BPV-opdrachten kerntaakoverstijgend
Vervolgens ga je verder met BPV-opdrachten die kerntaakoverstijgend zijn. Dit betekent dat
de opdrachten niet bij één kerntaak of werkproces horen.
Ze gaan over brede onderwerpen die van belang zijn binnen een logistiek bedrijf.

BPV-opdrachten kerntaken
De BPV-opdrachten die horen bij specifieke kerntaken, bereiden je voor op de proeven. Als
blijkt dat je nog niet alle punten van een bepaald werkproces binnen een kerntaak beheerst,
dan kun je deze opnemen op de actielijst van de evaluatierapportage. Die vind je aan het eind
van deze hoofdstukken.

Begeleiden van logistiek medewerkers
In een aantal opdrachten komt het begeleiden van logistiekmedewerkers aan de orde. Mocht
je op het moment van uitvoering van de opdracht nog niet toe zijn aan het begeleiden van
logistiek medewerkers, dan mag je dat deel van de opdracht op een later moment in je BPV
doen.

Planning
Het planningsformulier gebruik je om overzichtelijk te maken wanneer je welke opdrachten
gaat uitvoeren.
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Evaluatierapportage
Het is belangrijk om de uitvoering van de BPV-opdrachten regelmatig te evalueren. Wat gaat
al goed en waaraanmoet je nog werken? Zet de punten waaraan je nog moet werken op de
actielijst van het evaluatierapport van de desbetreffende kerntaak. Zo ben je straks goed
voorbereid op de proeven.

BPV-opdrachten Kennismaking
• Functies in het magazijn
• Huisregels en veiligheidsregels
• Competenties van een logistiek teamleider
• Competenties van een logistiek medewerker
• Plattegrond bedrijfsvloer
• Logboek

BPV-opdrachten Kerntaakoverstijgend
• Borden
• KAM (1): Kwaliteit
• KAM (2): Arbo
• KAM (3): Milieu
• ISO
• Derving
• Interne goederenstroom
• Documentenoverzicht
• Evaluatierapport kerntaakoverstijgende opdrachten.

BPV-opdrachten Kerntaak B1-K1
• Goederenontvangst voorbereiden en uitvoeren
• Goederen/producten ontvangen en controleren
• Goederen/producten opslaan
• Bijwerken Warehouse Management Systeem
• Evaluatierapport Kerntaak B1-K1.

BPV-opdrachten Kerntaak B1-K2
• Orderverzamelen voorbereiden
• Orders verzamelen
• De voorraad inventariseren
• Afronden van het orderverzamelen
• Evaluatierapport kerntaak B1-K2.

BPV-opdrachten Kerntaak B1-K3
• Verzending voorbereiden
• Te verzenden producten controleren
• Goederen/producten verzendklaar maken
• Goederen/producten laden en het verzenden afronden
• Evaluatierapport kerntaak B1-K3.
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BPV-opdrachten Kerntaak P2-K1 Profieldeel
• Goed voorbereid aan de slag
• Werkplanning maken
• Informeren en instrueren
• Introductieprogramma nieuwe logistiek medewerker
• Uitvoering en voortgang van werkzaamheden bewaken
• Onderhoud aanmateriaal en materieel
• Een bestelling plaatsen
• Evaluatierapport kerntaak P2-K1 Profieldeel.

BPV-opdrachten Kerntaak P2-K2 Profieldeel
• Deelnemen aan overleg
• Leiden van een overleg
• PDCA-cyclus
• Evaluatierapport kerntaak P2-K2 Profieldeel.
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Opdracht 1 Planningsformulier

Planningsformulier
Bekijk de opdrachten eerst goed om een inschatting te maken van de tijd die je nodig hebt.
Overleg ook met je praktijkopleider. Bij locatie vul je de naam in van het stagebedrijf waar je
de opdracht doet. Zet afspraken en data dat je iets moet opleveren of doen in je agenda.

BPV-opdrachten Kennismaking

LocatieDatumGeschatte tijdOpdracht

Functies in het magazijn

Huisregels en veiligheidsregels

Competenties van een logistiek
teamleider

Competenties van een logistiek
medewerker

Plattegrond bedrijfsvloer

Logboek

BPV-opdrachten Kerntaakoverstijgend

LocatieDatumGeschatte tijdOpdracht

Borden

KAM (1): Kwaliteit

KAM (2): Arbo

KAM (3): Milieu

ISO

Derving

Interne goederenstroom

Documentenoverzicht
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BPV-opdrachten Kerntaak B1-K1

LocatieDatumGeschatte tijdOpdracht

Goederenontvangst
voorbereiden en uitvoeren

Goederen/productenontvangen
en controleren

Goederen/producten opslaan

Bijwerken Warehouse
Management Systeem

BPV-opdrachten Kerntaak B1-K2

LocatieDatumGeschatte tijdOpdracht

Orderverzamelenvoorbereiden

Orders verzamelen

De voorraad inventariseren

Afronden van het
orderverzamelen

BPV-opdrachten Kerntaak B1-K3

LocatieDatumGeschatte tijdOpdracht

Verzending voorbereiden

Te verzenden producten
controleren

Goederen/producten
verzendklaar maken

Goederen/producten laden en
het verzenden afronden
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BPV-opdrachten Kerntaak P2-K1

LocatieDatumGeschatte tijdOpdracht

Goed voorbereid aan de slag

Werkplanning maken

Informeren en instrueren

Introductieprogramma nieuwe
logistiek medewerker

Uitvoering en voortgang van
werkzaamheden bewaken

Onderhoud aanmateriaal en
materieel

Een bestelling plaatsen

BPV-opdrachten Kerntaak P2-K2

LocatieDatumGeschatte tijdOpdracht

Deelnemen aan een overleg

Leiden van een overleg

PDCA-cyclus
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HOOFDSTUK 2
BPV-OPDRACHTEN KENNISMAKING

Opdracht 1 Kennismaking

Leerdoelen
1. Het eigenBPV-bedrijf ontdekken:wat zijndekenmerkenvanhetbedrijf,wat zijnde functies

in het bedrijf, wat zijn de huisregels en waar kan ik alles vinden.
2. Weten over welke competenties een logistiek medewerker en een logistiek teamleider

moeten beschikken.

Als je net aan je BPV begint, is alles nog nieuw voor je. Het bedrijf, je collega’s en je taken. De
kennismakingsopdrachten helpen je een goed beeld te vormen van het magazijn en de
werkzaamheden.

De zes BPV-opdrachten in dit onderdeel helpen je om stap voor stap kennis temakenmet het
bedrijf.

Nadat je alle zes BPV-opdrachten hebt gedaan vraag je aan jouw praktijkopleider om het
schemaTops en tips in te vullen. Tops iswat je goeddoet. Tips iswat je als beginnend logistiek
teamleider nog moet verbeteren. Je vindt het schema aan het eind van dit hoofdstuk.
Het volgende schema gebruik je om de BPV-opdrachten die je hebt gedaan af te vinken.
Heb je een BPV-opdracht af? Zet dan een vinkje in de kolom Voltooid.

VoltooidOverzicht BPV-opdrachten
NeeJaTitelNr.

Functies in het magazijn1

Huisregels en veiligheidsregels2

Competenties van een logistiek teamleider3

Competenties van een logistiek medewerker4

Plattegrond bedrijfsvloer5

Dagboek6
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Opdracht 2 Functies in het magazijn

Leerdoel
• Je onderzoekt de verschillende functies in een magazijn.

In het magazijn kunnen veel mensen werken. Zij doen niet allemaal precies hetzelfde werk.
Je functie bepaalt welke taken je wel of nietmoet uitvoeren. De functies kunnen permagazijn
verschillen.

Indezeopdracht ga jedeverschillende functies inhetmagazijn van jeBPV-bedrijf onderzoeken.
Ook breng je in kaart hoe alle functies met elkaar samenhangen.
Je zet de organisatiestructuur in een schema. Zo’n schema heet een organogram.

a. Elk bedrijf heeft verschillende functies.

Zet de verschillende functies in jouwmagazijn in de volgende tabel. Geef bij elke functie
het volgende aan: functienaam, taken en verantwoordelijkheden.
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