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Verantwoording

Het Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek is opgesteld door een projectgroep van
het Landelijk Platform Logistiek hbo (LPL-hbo). Het LPL-hbo is het samenwerkingsverband van alle logistieke opleidingen in het hoger beroepsonderwijs in Nederland.
De relatie met en verankering in het werkveld is gewaarborgd, doordat dit document
in overleg met een brede vertegenwoordiging van het beroepenveld tot stand is
gekomen. Er is gesproken met:
− vertegenwoordigers van het regionale werkveld (door de betrokken hogescholen);
− een brede vertegenwoordiging van de betrokken hogescholen.
Een overzicht van alle vertegenwoordigers staat weergegeven in bijlage 7.
Het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel logistiek is richtinggevend voor de
inrichting van de curricula van de opleidingen Logistiek en Technische Vervoerskunde
en Logistiek en Economie.
Het LPL-hbo beschouwt het beroeps- en opleidingsprofiel Logistiek als een dynamisch
document, dat periodiek getoetst zal worden op zijn actualiteit. Zowel ten aanzien van
de ontwikkelingen in het beroepenveld, als ten aanzien van de ontwikkelingen in het
hoger beroeps onderwijs.
De samenstellers
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INLEIDING
et beroeps- en opleidingsprofiel
Logistiek is opgesteld door het
Landelijk Platform Logistiek
hbo (LPL-hbo). Het LPL-hbo is
het samenwerkingsverband van
logistieke opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs (hbo)
in Nederland1.
Het document begint met een beschrijving van het
beroepsprofiel, waarvoor de beroepspraktijk het
uitgangspunt is. Het beroepsprofiel Logistiek geeft een
beschrijving van de actuele situatie en ontwikkelingen in
het beroepenveld ‘Logistiek’. Het vormt de uitgangspunten
voor het opleidingsprofiel Logistiek, dat de competenties
beschrijft van de startende logisticus op hbo-niveau. Het
opleidingsprofiel is het uitgangspunt voor de bacheloropleidingen Logistiek en Economie (LE) en Logistiek en
Technische Vervoerskunde (LTV). Het opleidingsprofiel
Logistiek is tot op het niveau van de deelcompetenties
richtinggevend voor de inrichting van de opleidingscurricula op hogescholen. Dit profiel wordt door elke
hogeschool/elke opleiding nader uitgewerkt in het eigen
opleidingscurriculum.
Het beroeps- en opleidingsprofiel Logistiek 2012 is een
actualisering van het beroeps- en competentieprofiel
Logistiek, d.d. 29 juni 2007. Het LPL-hbo beschouwt het
beroeps- en opleidingsprofiel Logistiek als een dynamisch
document, dat periodiek getoetst wordt op zijn actualiteit.
Zowel ten aanzien van de ontwikkelingen in het
beroepenveld, als ten aanzien van de ontwikkelingen
in het hbo.
De belangrijkste redenen om het beroepsprofiel te
actualiseren zijn de veranderingen in het werkveld, zoals
de structurele aandacht voor duurzaamheid in de globale
economie, de toenemende noodzaak van veiligheid en
riskmanagement en de groeiende aandacht voor Sales
en Operations Planning2. De logisticus van nu heeft een
belangrijkere rol in het operationaliseren van de ondernemingsstrategie dan voorheen; waardecreatie is en
blijft het belangrijkste doel voor de logisticus in de
beroepspraktijk. Daarbij staat het Nederlandse logistieke
werkveld en de rol van logisticus aan de vooravond van
strategische veranderingen. De commissie Van Laarhoven
ziet kansen om Nederland in 2020 Europees marktleider
te laten zijn in de aansturing van transnationale stromen
vanuit een centrale regiefunctie3. Dit wordt bevestigd in
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het rapport van het Topteam Logistiek, “Partituur naar
de top”4.
Naast het beroepsprofiel is tevens het opleidingsprofiel
aangepast, zodat deze goed blijft aansluiten op het
beroepsprofiel. Tevens zijn de nieuwe versies van de BBA,
de BEng en de hbo-standaard opgenomen. Ten slotte zijn
enkele aanpassingen doorgevoerd op basis van de ervaringen van de verschillende hogescholen met het werken met
het landelijk profiel.
Dit geactualiseerde beroeps- en opleidingsprofiel is tot
stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers uit
het werkveld, die zitting hebben in werkveld- en
beroepenveldcommissies bij de aangesloten hogescholen.
Een overzicht van de betrokken organisaties en personen
uit het werkveld is opgenomen in bijlage 7.
Het beroepsprofiel staat samen met de Dublin
Descriptoren en de Domeincompetenties5 aan de basis
van het opleidingsprofiel. Het opleidingsprofiel is
geformuleerd op het niveau van deelcompetenties.
De afzonderlijke hbo-opleidingen Logistiek en Technische
Vervoerskunde (LTV) en Logistiek en Economie (LE)
werken de landelijk vastgestelde deelcompetenties voor
de logisticus nader uit voor het eigen curriculum. De
opleidingen wordt daarmee de ruimte geboden om binnen
de kaders van het landelijk vastgestelde opleidingsprofiel,
inkleuring te geven aan het curriculum. Dit sluit goed aan
bij de aanbeveling van de commissie Veerman6 om
te streven naar differentiatie van onderwijsprofielen.

1
2

Voor meer informatie over het LPL zie: www.hbologistiek.nl

Zie o.a. www.connekt.nl en www.duurzamelogistiek.nl en www.logistiek.nl
3

Commissie Van Laarhoven, Logistiek en Supply chains:
visie en ambitie voor Nederland , 2008.
4

5
6

Topteam Logistiek, “Partituur naar de top”, 2011

Bachelor of Business Administration, Bachelor of Engineering

Commissie Veerman, Differentiëren in drievoud: Advies van de commissie
Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel, april 2010.

Het Beroepsprofiel Logistiek:
van Logistiek naar Demand and Supply Chain Management
2.1

Definiëring

et vakgebied logistiek, dat zich
primair bezighoudt met het
beheersen van logistieke stromen
binnen en tussen organisaties en
in ketens, heeft in de loop der jaren
belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Bij logistieke stromen
wordt gedacht aan goederen-,
mensen-, geld-, en informatiestromen. Door het toenemende belang dat organisaties
aan logistiek hechten, als waardecreërende activiteit in
het streven naar duurzaam concurrentievoordeel, en ook
door het ontstaan van een netwerkeconomie, heeft de
logistieke functie in de beroepspraktijk een grotere rol
gekregen. Logistiek gaat verder dan alleen het beheersen
van logistieke stromen binnen en tussen organisaties; het
behelst het slim organiseren7 van de gehele keten in al zijn
facetten. Daarmee wordt aangesloten bij de term Supply
Chain Management die, in navolging van de Amerikaanse
beroepsorganisatie Council of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP), de volgende definitie heeft8:
Supply Chain Management encompasses the planning
and management of all activities involved in sourcing
and procurement, conversion, and all logistics
management activities. Importantly, it also includes
coordination and collaboration with channel partners,
which can be suppliers, intermediaries, third party
service providers, and customers. In essence, Supply
Chain Management integrates supply and demand
management within and across companies.
Supply Chain Management is an integrating function
with primary responsibility for linking major business
functions and business processes within and across
companies into a cohesive and high-performing
business model. It includes all of the logistics
management activities noted above, as well as
manufacturing operations, and it drives coordination
of processes and activities with and across marketing,
sales, product design, finance, and information
technology.
Hoewel de definitie eenduidig lijkt te zijn, laat de praktijk
in de loop der jaren een ander beeld zien. In het rapport
“Partituur naar de top” van het Topteam Logistiek9 wordt
logistiek gedefinieerd als “Logistiek is de kennis en kunde
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die nodig is om de goederen- en informatiestromen en
de daarmee verbonden financiële stromen van grondstof
tot eindproduct efficiënt, duurzaam en effectief te plannen,
te organiseren, uit te voeren en te besturen. Dit is inclusief
retourstromen en hergebruik, zowel binnen één bedrijf
als tussen bedrijven. Dit begrip ‘logistiek’ omvat Supply
Chain Management, logistiek management en transportmanagement.
In het navolgende wordt een korte schets van het vakgebied Logistiek en de ontwikkelingen daarbinnen
gegeven.

7

Zie www.Nederlandislogistiek.nl met als kernboodschap “Logistiek: de
Kunst van het Slim Organiseren”
8
9

Zie www.cscmp.org (definitie per nov. 2011)

Topteam Logistiek, “Partituur naar de top”, 2011

2.2
Deelgebieden binnen de
	logistiek
Voorheen werd het vakgebied opgedeeld in twee deelgebieden: material management en physical distribution
management. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen zorgen voor een toenemende complexiteit
van de logistiekestromen, waardoor de scheiding in
slechts twee deelgebieden tot onvoldoende beheersing van
die stromen leidt. Aan de inkoopzijde ontstaat in de loop
der jaren meer behoefte aan een goede beheersing van de
toevoer- of aanvoerstromen tot aan het productieproces.
Aspecten als global sourcing spelen hierbij een belangrijke rol. Dit derde deelgebied wordt ook wel met de term
‘demand & supply’ -management aangeduid. Voor de
toepassing van JIT- en lean-concepten (aan de supplykant) en agile concepten (aan de demand-kant) en
soortgelijke filosofieën, is een optimale afstemming
tussen supply, demand en productie nodig.
Van een vierde deelgebied is sprake in het geval van
Reverse Logistics. Niet alleen de logistieke stromen
richting eindgebruiker staan centraal, ook de activiteiten
stroomopwaarts worden gerekend tot een activiteit
met een toegevoegde waarde. De steeds groeiende aandacht voor dit traject wordt mede ingegeven door de
cradle-to-cradle-gedachte (c2c), waarbij integrale
productverantwoordelijkheid het credo is. Vanaf ontwerp
tot en met afbraak/hergebruik worden de ketenpartners
in toenemende mate aanspreekbaar op de geleverde
maatschappelijke prestatie. Voorbeelden hiervan zijn
onder andere te zien in de opkomende reconditioneringsindustrie. In de praktijk wordt geconstateerd dat
de genoemde deelgebieden sterk met elkaar integreren.
Denk bijvoorbeeld aan de initiatieven onder het ‘Lean
and Green’-logo, gericht op efficiëntie en gelijktijdig op
duurzaamheid10.

2.3
Positie van logistiek in de
	strategie van bedrijven
2.3.1	Logistiek in de boardroom

Bedrijven worden steeds meer uitgedaagd op een
efficiëntere manier kleiner wordende marktsegmenten te
bedienen met producten die een steeds kortere levenscyclus kennen. De eisen ten aanzien van levertijden en
leverbetrouwbaarheid nemen nog steeds toe. Door dit
alles wordt customer service nog belangrijker. Er zullen
steeds sneller en vaker creatieve en innovatieve
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oplossingen bedacht en uitgevoerd moeten worden om het
toegenomen spanningsveld te doorbreken of te gebruiken.
Klassieke businessmodellen worden omgevormd en
nieuwe businessmodellen ontstaan die recht doen aan de
dynamiek in de globale marktverhoudingen. In de nieuwe
businessmodellen is logistiek van strategisch belang bij het
creëren van toegevoegde waarde (logistiek van
cost-center naar profit-center). Logistiek komt hierdoor
in “the boardroom” en daarmee op de strategische agenda
van ondernemingen. Logistiek wordt feitelijk de basis om
steeds nieuwe marktposities in te kunnen nemen en
marketingstrategieën vorm te kunnen geven. Dit betekent
dat de relatie tussen de in de vorige paragraaf genoemde
vier deelgebieden nog belangrijker is, niet alleen binnen
een keten maar ook over ketens heen. Marktvraag is en
blijft daarbij de trigger voor strategische, tactische en
operationele samenwerking in de keten (Demand and
Supply Chain Management/ ketenomkering). Netwerkvorming, zelfs met concurrenten, is al de praktijk.
Ondernemingen kunnen in verschillende rollen
functioneren binnen de verschillende netwerken (regierol
en uitvoeringsrol).

2.3.2	Logistieke expertise in
“nieuwe” sectoren

Het werkveld van de logisticus wordt traditioneel gevormd
door profit en non-profit organisaties in het binnen- en
het buitenland: productie- en handelsbedrijven(detail- en
groothandel), (overheids)instellingen, logistieke dienstverleners, tussenpersonen (expediteurs, cargadoors),
transport- en distributiebedrijven. Het belang van
logistieke dienstverlening neemt toe, omdat bedrijven zich
in toenemende mate concentreren op kernactiviteiten en
logistieke functies aan gespecialiseerde dienstverleners
uitbesteden.
Daarnaast komen steeds meer logistici in de zakelijke
dienstverlening terecht. Met name de adviesbureaus die
de (logistieke) informatie- en communicatietechnologie
voor bedrijven verzorgen en de leisure sector. Ook in de
zorgsector en de evenementenbranche staat logistiek
sterk in de belangstelling en wordt de uitdaging voor de
logisticus steeds groter. Daarnaast komen er regelmatig
nieuwe branches bij.
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Zie: www.connekt.nl en www.duurzamelogistiek.nl

2.4

Een doorkijk naar 2020

2.4.1	Logistieke beleidsagenda

Het Topteam Logistiek11 heeft in vervolg op de visie en
ambitie van de commissie Van Laarhoven12 een actieplan
opgesteld voor logistiek en supply-chains in Nederland.
Commissie Van Laarhoven
De commissie Van Laarhoven ziet kansen om
Nederland in 2020 Europees marktleider te laten worden
in de aansturing van transnationale stromen vanuit een
centrale regiefunctie. Het bijbehorende innovatieprogramma Logistiek en supply-chains noemt drie
innovatiethema’s:
1)
Cross Chain Control Center (4C);
2)
Servicelogistiek;
3)
Regierol van knooppunten.
Een 4C is een regiecenter van waaruit meerdere supplychains gezamenlijk gecoördineerd en geregisseerd worden
met behulp van de modernste technologie. Niet alleen van
fysieke goederenstromen, maar ook van financiële
en administratieve stromen.
Servicelogistiek is de regie van ‘after sales’-service van
productlevering tot en met het einde van de productlevenscyclus.
De regierol van knooppunten is de regievoering van
transportbewegingen en informatiestromen rondom
de Nederlandse mainports en knooppunten in het
achterland. En over het gezamenlijk ontwikkelen van
een efficiënt multimodaal netwerk in het nationale en
Europese achterland.
Belangrijke vraagstukken bij netwerkvorming zijn costen revenue sharing en riskmanagement, inclusief de
daarbij horende beheersmechanismen op basis van keten
prestatie-indicatoren.
Bij Demand and Supply Chain Management wordt de
regisserende rol steeds belangrijker. Een focus op één
(de eigen) of enkele schakels in de keten is niet langer
voldoende. De integrale managementbenadering
betekent dat steeds de effectiviteit en efficiency van de
keten/het netwerk in ogenschouw moet worden genomen
door alle keten/netwerkpartners gezamenlijk. De
complexiteit die hiermee gemoeid is, betekent in de
dagelijkse praktijk dat er specialistische rollen in
keten/netwerken ontstaan. Grote netwerkexpediteurs of
logistieke dienstverleners bieden bijvoorbeeld complete
logistieke concepten aan, inclusief de afhandeling van
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goederen-, informatie- en factureringsstromen.
Het beheer van cruciale marktinformatie blijkt veelal de
sleutel te zijn tot de regierol in netwerken. Dit betekent dat
ook bedrijven uit de niet-logistieke sector een regisserende
rol vervullen in ketens/netwerken, bijvoorbeeld ICTdienstverleners.
De continue ontwikkeling en logistieke toepassing van
de informatie- en communicatietechnologie (ICT) maakt
het mogelijk alle denkbare stromen in de Global Village te
monitoren. Info-sharing door alle partners in het gehele
netwerk, inclusief de klant, is mogelijk en biedt een hoge
mate van inzichtelijkheid in de logistieke processen.
De hogere maat van zichtbaarheid betekent ook een
versterking van de verantwoordingscultuur.
Ook moeten ketenpartners meer verantwoording afleggen
over de duurzaamheid van hun processen (handelen) en
hun producten/diensten. De verantwoording wordt
enerzijds wettelijk afgedwongen middels bijvoorbeeld
milieuwetgeving en verpakkingsconvenanten en anderzijds als strategisch concurrentiewapen in de markt
gebruikt (keurmerken) of als marketinginstrument
gebruikt (“green labels”). Het doorrekenen van de Carbon
footprint van de logistieke processen wordt momenteel
veelvuldig toegepast en zal in de toekomst mede
bepalend zijn voor strategische beslissingen in het
kader van ketenontwerp.

11
12

Topteam Logistiek, “Partituur naar de top”, 2011

Commissie Van Laarhoven, Logistiek en Supply Chains:
visie en ambitie voor Nederland, 2008.

Topteam Logistiek
In het rapport “Partituur naar de top” wordt de volgende
ambitie neergelegd:
“De Topsector Logistiek draagt maximaal bij aan het
versterken van de internationale concurrentiepositie van
Nederland.”
Het Topteam Logistiek heeft hiervoor de volgende
ambitie:
In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie:
(1) in de afwikkeling van goederenstromen,
(2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke
activiteiten en
(3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.
De ambitie van het Topteam is vertaald naar actiepunten
verdeeld over drie thema’s:
Thema 1 Nederland als een samenhangend
logistiek systeem
Actiepunten:
• naadloze informatievoorziening in het logistieke
systeem (open ICT Platform);
• synchromodaal transportsysteem (flexibele en duurzame inzet van vervoerswijzen);
• samenwerking tussen de zeehavens en de mainports;
• kernnetwerk van fysieke infrastructuur met (inter)
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•

nationale verbindingen en ultimodale knooppunten;
stroomlijnen en vereenvoudigen van activiteiten van
douane en inspecties.

Thema 2 Ketenregie
Actiepunten:
• Cross Chain Control en service logistiek;
• Supply Chain Finance;
• strategische internationale allianties.
Thema 3 Innovatie- en vestigingsklimaat
Actiepunten:
• vereenvoudigen wet- en regelgeving;
• verkleinen van de kloof tussen kennis en bedrijfsleven
(met name MKB);
• betere wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt
(zowel kwantitatief als kwalitatief);
• één nationale innovatieagenda logistiek.  
Vanuit deze agenda hebben de logistieke hbo-opleidingen
de opdracht te zorgen voor voldoende uitstroom om aan
de toenemende behoefte van gekwalificeerde logistici te
voldoen. Het LPL-hbo kan daarbinnen de verbindende
schakel tussen kennis en praktijk zijn. De kennis-DC’s die
vanuit het kennisakkoord logistiek worden ontwikkeld,
zullen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

2.4.2	Logistieke trends & 			
ontwikkelingen

Vanuit de nationale beleidsagenda heeft het LPL-hbo drie
thema’s geïdentificeerd die voor de opleidingen van belang
zijn. Deze zijn vertaald naar drie “villages”:

Global Village

Netwerkvorming in de logistiek is per definitie grensoverschrijdend. De wereldhandel blijft groeien, dit betekent
dat meer en meer goederen en diensten in verschillende
landen worden geproduceerd en afgezet. De verschillen
tussen economisch potentieel in de verschillende regio’s
wereldwijd betekenen dat netwerken continu zullen
veranderen. Bijvoorbeeld door de opkomst van de
BRIC-landen en mondiale financiële ontwikkelingen.
In netwerken zullen partijen voortdurend op zoek zijn
naar de optimale balans tussen kosten en opbrengsten en
zullen zij steeds een mondiale trade-off maken. Daarbij
is het verschil tussen de economieën ten aanzien van
overheidsingrijpen, onder andere met wet- en regelgeving,
een belangrijke factor (Trade Compliance). Het zal dus in
het internationale zakendoen steeds belangrijker worden
de supply-chain goed op orde te hebben en kansen voor
samenwerking te herkennen en te gebruiken. In de
toekomst worden mogelijk nieuwe controlesystemen
geïntroduceerd, waarbij samenwerking tussen overheidsinstanties (douane, veterinair en veiligheid) en minimale
verstoring van de supply-chain centraal staan.13

en vice versa (import). Dat betekent kortere
wachttijden in de mainports. Daarnaast verloopt de
overdracht en de behandeling van goederen van de
ene ketenpartner naar de andere, betrouwbaar en
veilig. Dat kan een belangrijke impact hebben op
het terugdringen van onder andere ladingdiefstal.
(ii) Risk Management Er zal antwoord moeten worden
gegeven op onverwachte gebeurtenissen (natuurrampen, politieke omwentelingen, etc.), terwijl de
kwetsbaarheid van ketens door integratie van supply
chains alleen maar groter wordt. Riskmanagement
en in het verlengde daarvan, het creëren van resilient
supply chains15, wordt in toenemende mate onderdeel
van de ‘supply-chain’-strategie.
(iii) ‘Supply-chain’-strategie Op ‘supply-chain’-niveau
zullen strategische keuzes plaatsvinden voor de
inrichting van de keten. Afhankelijk van de logistieke
doelstellingen en het afwegen van risico’s wordt
gekozen voor een strategie gebaseerd op de principes
van Lean of Agility16.
(iv) Opkomst van 4PL dienstverleners De 4PL logistieke
dienstverlener concentreert zich op de coördinatie
van supply chains in plaats van het louter voorzien
van traditionele logistieke diensten, zoals transport,
warehousing, tracking en tracing, etc.17

De volgende trends zullen (in hun onderlinge samenhang)
in de (nabije) toekomst in toenemende mate hierop
inspelen:
13

(i) Integratie van netwerken en ketens door verticale
en horizontale samenwerking (supply chain
ollaboration), enkele voorbeelden:
a. Door bundeling van goederenstromen ontstaan
bijvoorbeeld mogelijkheden voor efficiënter
beladen en intermodale vervoersmanieren.
b. Aansluiting van supply chains bij de financiële
sector (supply chain finance) door voorraden te
financieren, creditmanagement en het financieren
van werkkapitaal door de partij in de keten met de
kleinste risicopremie14.
c. Efficiënte en effectieve douaneafhandeling in
supply chains door het creëren van green lanes
tussen AEO-gecertificeerde bedrijven. Via green
lanes kunnen goederenstroom snel en efficiënt
vanuit de regio naar de mainports (export) gaan

11
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White paper Network Trade Compliance, Uitgave van

VLM en Dinalog (2012), Trade Compliance: a burden or opportunity?
14

Adviesrapport Topteam Logistiek (2011), Partituur naar de top
15

Waters, D. (2007), Supply Chain Risk Management:
vulnerability and resilience in Logistics

16

Christopher, M. (2009). Creating the agile supply chain
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Prof. Dr. Remko I. van Hoek van de Cranfield School of
Management (UK) op de CSCMP Website (2010)

Green Village

De Green Village omvat de ambitie duurzame en veilige
oplossingen te vinden voor een efficiënter gebruik van
grondstoffen, productiemiddelen, infrastructuur en
transport.18 Het internationale ondernemingsklimaat
betrekt het omgaan met schaarste van grondstoffen,
ruimte en energie in de strategiebepaling van het bedrijf
en het bepalen van de concurrentiepositie. Ook het
politieke klimaat en het publieke debat hecht toenemende
waarde aan duurzaam ondernemen.
Thema’s
• Lean en Green: kostenbesparing en verduurzaming in
de keten samen laten gaan:
o reduceren en vermijden kilometers
o verhoging beladingsgraad
o samenwerking in de keten met partners
o aandacht voor de laatste meter: fijnmazige
distributie (in stedelijke gebieden): stille vrachtwagens, alternatieve transportmodaliteiten.
• Ketenontwerp (Carbon footprint, green order, green
tender, omgaan met schaarste van grondstoffen en
energie, onthaasting in de keten, voldoen aan wet- en
regelgeving)
• Reverse logistics en cradle-to-cradle-concepten:
duurzaam inkopen, duurzaam produceren, duurzaam
vervoeren, duurzaam recyclen.
In de komende jaren zullen de volgende thema’s centraal
staan:
• maatschappelijk belang van duurzaam ondernemen
(consumentengedrag, wet- en regelgeving,
concurrentiepositie);
• technische mogelijkheden voor verduurzaming:
hybride transportmiddelen, ICT-oplossingen, alternatieve energiebronnen, etc;
• ontwikkelen en gebruiken van meetinstrumenten voor
het meten van terugverdientijd en effectiviteit van
duurzaam ontwerp van ketens, van recycling en van
samenwerking;
• informatie-uitwisseling als fundament voor samenwerking in (logistieke) ketens.

grenzen. Globalisering wordt nog versterkt door
de ontwikkeling van onder andere integrale multi-site
ERP-software, APS, RFID en telematica. Door de
toenemende integratie aan de in- en verkoopzijde,
mede mogelijk gemaakt door ICT-toepassingen, zoals
Enterprise Resource Planning (ERP), Supply (Demand)
Chain Management, Efficient Consumer Response en
Electronic Business, wordt de regiefunctie belangrijker.
Bij ketenregie gaat het om het coördineren en regisseren
van logistieke stromen (en bijbehorende informatie- en
financiële stromen) van grondstofleverancier tot klant,
inclusief retourstromen en hergebruik. Optimale
afstemming tussen partijen in de keten is daarbij cruciaal:
producenten en afnemers, logistieke en financiële dienstverleners, verladers en vervoerders, ICT-providers en
beheerders, waar nodig over de landsgrenzen heen.
Dit kan alleen gerealiseerd worden als de betrokken
partijen daarin samen optrekken. Het kernidee daarbij is
dat relevante informatie wordt verzameld en vastgelegd bij
de bron in de keten. En dat die zodanig wordt vastgelegd
dat iedere andere partij die de informatie wil gebruiken,
daar toegang toe heeft. Belangrijk punt hierbij is hoe de
toegangsautorisatie is geregeld.
Daarnaast worden koppelingen gemaakt met eigen
ICT-systemen van bedrijven en betrokken organisaties,
waardoor er een “pijplijn” ontstaat, waarlangs gegevens
worden uitgewisseld tussen betrokken publieke en
private partijen. Hierbij zijn heldere afspraken over
datastandaarden noodzakelijk.
De genoemde ICT-toepassingen zijn evenwel slechts
gereedschappen, die bovendien snel veranderen. Het is
daarom wellicht nog belangrijker dat de logisticus over
analytische vaardigheden beschikt, waarmee hij/zij de
bedrijfsprocessen en informatiestromen kan doorgronden
om zodoende optimale ICT-tools te kunnen kiezen.

18

IT Village

Mede door de ontwikkeling van ICT hoeft de markt
zich niet meer naast de deur te bevinden. Electronic
Commerce en Electronic Business bijvoorbeeld stellen
elke consument en elk bedrijf, waar ook ter wereld, in de
gelegenheid bestellingen te plaatsen ver buiten de lands-

12
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“Duurzaamheidsrapport 2010/2011: Groen in transport en logistiek”,
Innovatieprogramma Duurzame Logistiek,
een programma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
www.Connekt.nl, www.duurzamelogistiek.nl

De beroepscontext voor
logistici op hbo-niveau
e ontwikkelingen in de logistieke
sector, zoals in de voorgaande
hoofdstukken beschreven, hebben
gevolgen voor de beroepscontext
waarin de logistici na de opleiding
terechtkomen. De beroepscontext
bepaalt, samen met de logistieke
ontwikkelingen die in voorgaande hoofdstukken zijn beschreven, de inhoud van
de opleidingen.

3.1

Type bedrijven

Afgestudeerde logistici komen terecht bij (inter)nationale
midden- en kleinbedrijven of grote industriële en dienstverlenende bedrijven. Bij het MKB en non-profit organisaties, zoals overheden en ziekenhuizen, is een startfunctie
op managementniveau geen uitzondering. Bij de grote
organisaties groeit de jonge logisticus via verschillende
gespecialiseerde functies naar een leidinggevende positie.
Gespecialiseerde functies hebben betrekking op specifieke
activiteitenclusters, zoals inkoop, productie, transport,
warehousing en customer service. Ondanks specialisatie
naar activiteitencluster of naar sector is de logisticus
in staat de totale bedrijfsprocessen te overzien en zijn
werkzaamheden te relateren aan de optimalisering van het
functioneren van het bedrijf en de keten of het netwerk
en de rol van de onderneming hierbinnen. Continu
veranderen om te verbeteren, met kwaliteitsmanagement
aan de basis, is een continue activiteit van de logistiek
manager.
Het werkveld is zeer divers door de verschillen in het
niveau van logistieke ontwikkeling van ondernemingen.
De ontwikkelingsstadia lopen parallel met het historisch
denken over de logistieke structuur. In de traditionele
organisatie is logistiek versnipperd in het bedrijf. In
een latere fase is het onderscheid gemaakt naar
gespecialiseerde afdelingen (bijvoorbeeld onder verantwoordelijkheid van het hoofd productie of het hoofd
marketing). In reactie daarop volgt de geïntegreerde
logistieke functie, uitmondend in een organisatie met een
professionele logistieke staf (logistiek met een zeer brede
verantwoordelijkheid).

13
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3.2
Interorganisationele 			
	samenwerking
Voor het komende decennium staat vooral de interorganisationele samenwerking en het ontwikkelen, aansturen en
uitvoering geven aan regie in netwerken, centraal. Deze
overgang markeert de overstap van een interne, bedrijfsgerichte visie op logistiek en de logistieke functie met een
eenledige rolopvatting naar een ketengerichte benadering
en een netwerkbenadering. Daarbij wordt de logistieke
functie bepalend voor de strategische flexibiliteit van
de organisatie en zal een logisticus vanuit alle mogelijke
interne en externe perspectieven moeten kunnen denken
en handelen (multidisciplinair en complex handelen). De
afgestudeerde hbo-logisticus komt hiervoor na enige jaren
werkervaring in aanmerking. De jonge startende logisticus
moet in staat worden geacht tenminste twee schakels in de
keten op elkaar af te stemmen en dus werkzaam te kunnen
zijn in alle logistieke ontwikkelingsstadia van een bedrijf.

3.3

Specialist en generalist

Wellicht meer dan in welk ander beroep dan ook, moet
een logisticus in staat zijn als specialist én als generalist
op te treden. Specialistisch optreden is vereist voor de
logisticus die zich bezighoudt met een specifiek onderdeel binnen de keten, bijvoorbeeld een productie- of
distributiemanager. Een generalistisch perspectief is
noodzakelijk om de keten als geheel zo efficiënt en
effectief mogelijk te kunnen laten opereren. Zowel vanuit
een generalistisch als vanuit een specialistisch perspectief
dient de logisticus in staat te zijn zich in andere deelgebieden te verplaatsen, en het relatieve belang van het
eigen werk te beoordelen ten opzichte van andere schakels.

3.4

Implicaties voor de logisticus

Eerder genoemde ontwikkelingen in het kader van de
klantgerichte ketenbenadering hebben vele implicaties
voor de logisticus, waarvan er hier drie nadrukkelijk
genoemd worden: informatietechnologie (it), humanresourcesmanagement (hrm) en globalisering.

Informatisering/automatisering vereist kennis van
bijvoorbeeld ERP-software (enterprise resource planning)
inclusief de CRM-functionaliteit (Customer Relationship
Management) en de SRM-functionaliteit (Supplier
Relationship Management), spreadsheets, e-commerce
en simulatiepakketten. Dit zijn evenwel slechts gereedschappen, die bovendien snel veranderen. Het is daarom
belangrijk dat de logisticus over analytische vaardigheden
beschikt, waarmee hij/zij de bedrijfsprocessen kan doorgronden en ICT-tools optimaal benut.
Humanresourcesmanagement is van belang omdat de
regie- en architectenfunctie van logistiek zich niet
alleen conceptueel en abstract voordoet. Om daadwerkelijk bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen en
als één geheel te laten functioneren, dient de logisticus
over sociale en communicatieve vaardigheden te
beschikken. Motiveren, coachen en andere aspecten
van humanresourcemanagement verdienen hierbij veel
aandacht. Logistiek is mensenwerk; met mensen en
voor mensen.
Globalisering (Global Village) vereist van de logisticus
dat deze in staat is letterlijk en figuurlijk buiten zijn of
haar eigen (inter)nationale grenzen flexibel te kunnen
denken en handelen. De zakencultuur, hrm, wetgeving
en alle andere multinationale en -disciplinaire aspecten
spelen daarbij een rol. Fusies en overnames van
Nederlandse bedrijven met/door buitenlandse ondernemingen leiden ertoe, dat de logisticus komt te werken
in een organisatie die niet alleen naar buiten toe internationaal georiënteerd is, maar ook intern. Hij/zij zal in
staat moeten zijn te functioneren in een organisatie waar
een ander dan de eigen, nationale cultuur – in de breedste
zin van het woord – de norm is.
De logisticus zal bij alle processen als pragmaticus en
oplossingsgericht denker een concrete bijdrage leveren
aan de organisatie en zal vaak gezien worden als “master
of all arts”.

3.5
Relatie met het 		
	opleidingsprofiel
In het opleidingsprofiel, dat hierna wordt beschreven,
wordt de beroepscontext zoals hierboven beschreven,
uitgewerkt in competenties en deelcompetenties.
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Opleidingsprofiel
et opleidingsprofiel beschrijft de
competenties van logistici, die
door de opleidingen Logistiek en
Technische Vervoerskunde (LTV)
en Logistiek en Economie (LE)
worden nagestreefd. In 2007 is
het Landelijk Beroeps- en
Competentieprofiel van het
Landelijk Platform Logistiek vastgesteld en goedgekeurd
door de hbo-raad. In 2012 is het Landelijk Beroepsprofiel
van 2007 aangepast. In 2012 is het Landelijk Beroepsprofiel samengevoegd met het opleidingsprofiel, waarmee
deze samen het Landelijk Beroeps- en Opleidingsprofiel
Logistiek vormen.

In hoofdstuk 5 wordt de hbo-standaard gedefinieerd
en worden de domeincompetenties van de bachelor
of Business Administration (relevant voor de LEopleidingen) en de bachelor of Engineering (relevant voor
de LTV-opleidingen) beschreven. De hbo-standaard en
de domeincompetenties vormen mede de basis voor het
vaststellen van de competenties voor logistici. Aan de
hand van de Dublin Descriptoren kan het hbo-niveau
op opleidingsniveau worden getoetst. Vervolgens wordt
in hoofdstuk 6 het opleidingsprofiel voor LE en LTV
beschreven. Hierin wordt de logistieke competentie
geformuleerd en wordt ingegaan op beroepsrollen,
beroepssituaties, deelcompetenties en het cursusprofiel
voor LE en LTV.

De relatie van de opleidingen met het beroepsprofiel wordt
in hoofdstuk 5 toegelicht. Naast het beroepsprofiel dienen
de competenties van logistici te getuigen van hbo-niveau.

Ter verduidelijking staat de samenhang weergegeven in
figuur 1.

hbo-standaard

Beroepsprofiel
Logistiek (LPL)

BBA Competenties
(sector Economie)

BEng Competenties
(sector Techniek)

Competentieprofiel Logistiek:
generiek deel voor LE en LTV & deels gedifferentieerd naar LE en LTV (LPL)

Curriculum LE met eigen
profilering (Hogeschool)

Curriculum LTV met eigen
profilering (Hogeschool)

Dublin Descriptoren

legenda:
Externe richtlijnen voor het competentieprofiel en de curricala
Top-down richtlijnen zoals beschreven in competentieprofiel LPL
Bottum up check curriculum vanuit Hogeschool

Figuur 1: Samenhang hbo-standaard/ -kwalificaties, beroepsprofiel, opleidingsprofiel en curricula
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Figuur 1 laat zien dat de hbo-standaard en de domeincompetenties, samen met het landelijk beroepsprofiel
logistiek, de basis vormen voor het landelijk opleidingsprofiel logistiek. Dit landelijk opleidingsprofiel is
richtinggevend voor de inrichting van de curricula van
de opleidingen Logistiek en Technische Vervoerskunde
(LTV) en Logistiek en Economie (LE). Daarnaast
hebben de opleidingen van de verschillende hogescholen
de mogelijkheid om een eigen profilering uit te werken.
Het feit dat de hbo-standaard en de domeincompetenties
zijn verwerkt in het landelijke opleidingsprofiel, ontslaat
de hogescholen overigens niet van de verplichting
hun eigen curriculum (LE en/of LTV) individueel te
verantwoorden naar de hbo-standaard en de domeincompetenties. Tevens is het opleidingsprofiel (en de daar
deel van uitmakende deelcompetenties) getoetst aan de
Dublin Descriptoren. Op opleidingsniveau dient eveneens
een check plaats te vinden van het niveau aan de hand van
de Dublin Descriptoren.
Dit landelijke opleidingsprofiel sluit aan bij het
algemene model van de ELA-Standards (European
Logistics Association). Deze kent op hoofdlijnen een
vergelijkbare indeling als het model van het LPL-hbo.
De ELA-standaarden zijn afgestemd op de beroepsrollen
en de beroepssituaties zoals die door het LPL-hbo zijn
gehanteerd en uiteengezet in hoofdstuk 5 (zie ook bijlage
4 voor het vergelijk met de ELA-Standards en de uitleg
hierover).
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Positionering
opleidingsprofiel logistiek
n dit hoofdstuk wordt beschreven
wat de positionering van het
opleidingsprofiel logistiek is ten
opzichte van het Landelijk Beroepsprofiel Logistiek, het hbo-niveau
en de domeincompetenties.

5.1
Relatie met het landelijke
	beroepsprofiel logistiek
Het beroepsprofiel zoals beschreven in het Landelijk
Beroepsprofiel, is als volgt vertaald naar de logistieke
opleidingen.
Logistiek en Economie (LE)
Bij de economisch georiënteerde logisticus ligt het
accent op procesoptimalisatie in organisaties en in ketens
vanuit economisch perspectief. Er is aandacht voor sales
& marketing, inkoop, bedrijfseconomie en -administratie,
bedrijfskundige processen en juridische aspecten, zoals
leveringscondities en service-level-agreements. Daarbij
betrekt de economisch georiënteerde logisticus de ontwikkelingen op het gebied van de netwerkeconomie en in
het bijzonder de ontwikkelingen in de informatie- en
communicatietechnologie (onder andere moderne
communicatiemedia), globalisering (veranderingen in
de economische verhoudingen op wereldschaal) en het
denken in ketens en netwerken. Aan de orde komen
de commerciële, informatie- en communicatietechnologische, juridische en handelsaspecten van de hele keten en
het hele netwerk.
Logistiek en Technische Vervoerskunde (LTV)
Bij de technische georiënteerde logisticus ligt het accent
op de procesmatige en technische optimalisatie van de
mondiale keten binnen de bedrijfseconomische doelstellingen van de onderneming. Techniek en de procesgang staan centraal met aandacht voor beheer, toepassing
en gebruik van ICT en logistiek technische hulpmiddelen.
Ook hier is het keten- en netwerkdenken zeer belangrijk.
De informatie- en communicatietechnologische aspecten,
de procesbeheersingskant, de optimalisatie van het intermodale (en tegenwoordig ook synchromodaal) transport
in de hele keten komen aan de orde.
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De logisticus
De economisch georiënteerde en de technisch georiënteerde logistici richten zich op het optimaliseren van
processen. Dit dient breed opgevat te worden. In onderlinge samenhang dient de logisticus beslissingen te nemen
over de:
• (fysieke) inrichting van bijvoorbeeld een warehouse,
productieoperatie, keten en/of netwerk;
• beheersing (de wijze waarop de processen worden
aangestuurd);
• informatievoorziening;
• personele organisatie: de effectieve coördinatie tussen
logistiek en andere functies in de organisatie.
Deze beslissingen zijn afhankelijk van de gestelde
logistieke doelstellingen. De logistieke doelstellingen
betreffen de optimalisatie van de customer service in
samenhang met de integrale kosten19.
Beroepsperspectief
Vanuit bovenstaande vertaling van het beroepsprofiel
naar de beide opleidingen is een aantal functies te onderscheiden20. Deze functies dienen als voorbeeld voor het
beroepsperspectief van de logisticus, waarbij het zowel om
start- als doorgroeifuncties kan gaan. Afhankelijk van de
grootte van een bedrijf kunnen afgestudeerden binnen een
aantal jaar doorgroeien van medewerker of planner naar
bijvoorbeeld management- en directiefuncties. Deze doorgroei geldt in de verschillende beroepssituaties: supplychain, transport, warehouse en productie. Daarnaast zijn
er functies als consultant, projectmedewerker en -manager
en specialist logistieke ICT-applicaties. Daarnaast worden
logistici vaak in de logistieke sector, industrie en handel
gezien. Ten slotte komen logistici ook in andere sectoren
(beroepssituaties) zoals de ICT, de zorg, de overheid, het
bank- en verzekeringswezen voor.

19

Gebaseerd op ‘Werken met logistiek, Supply Chain Management’
van Visser, H.M. en A.R. van Goor, 2012

20

De aangedragen functies zijn gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door

TU/e, UvT, Fontys en NHTV in 2012 vanuit het project ‘Instroom, doorstroom
en uitstroom van logistieke studenten’. De brondata hiervoor betreffen
gegevens uit 2012 van alumni van NHTV en Fontys verkregen vanuit LinkedIn.

De functies, zoals hierboven geschetst, zijn van toepassing
op beide opleidingen. Daarnaast kunnen voor LE en LTV
verschillende functies worden onderscheiden:
• voorbeelden voor LE zijn: Customer Service
Representative, Demand manager, Inkoper,
Business analist.
• voorbeelden voor LTV zijn: Productieplanner,
Material planner, Operations manager, Logistiek
analist of engineer.
Ambitieniveau
De ambitie van hbo-opleidingen LE en LTV is het opleiden tot een startersfunctie in het logistieke werkveld op
hbo-niveau, waarbij de afgestudeerde in staat moet zijn
door te groeien tot de functie logistiek manager. Hierbij
worden de volgende opmerkingen gemeld:
- De afgestudeerde logisticus wordt altijd geconfronteerd met sector-, branche-, en bedrijfsspecifieke
elementen van de functie en zal zich daarom moeten
blijven scholen om deze eigen te maken (Life Time
Learning).
- Het succes van de afgestudeerde hbo’er in zijn/haar
functie is ook afhankelijk van de intrinsieke competenties en ambities van de persoon en van de match
van zijn/haar persoonlijkheid met de (bedrijfs)cultuur.

5.2

Verantwoording HBO-niveau

Het generieke hbo-niveau van de logisticus wordt
bepaald door de Dublin Descriptoren. Dit zijn algemene
niveaubepalingen, die in Europa gangbaar zijn voor hoger
onderwijsopleidingen. Het betreft de volgende niveaubepalingen:
-

-

-
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Kennis en inzicht: een afgestudeerde logisticus heeft
actuele multidisciplinaire kennis, inzichten en
vaardigheden verworven en een beroepshouding
ontwikkeld die passend is voor een logisticus.
Toepassing van kennis en inzicht: een afgestudeerde
logisticus kan opgedane kennis, inzichten en
vaardigheden in combinatie met een passende
beroepshouding toepassen bij het oplossen van
complexe problemen in de beroepspraktijk.
Oordeelsvorming: een afgestudeerde logisticus kan
relevante gegevens verzamelen en interpreteren en
van daaruit een oordeel vormen dat mede gebaseerd
is op maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische
overwegingen.
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-

-

Communicatie: een afgestudeerde logisticus kan
informatie, ideeën en oplossingen communiceren en
samenwerken met anderen in een multidisciplinaire
en/of internationale omgeving.
Leerervaringen: een afgestudeerde logisticus bezit
leervaardigheden om een vervolgstudie met een hoog
niveau van autonomie aan te gaan.

De Dublin Descriptoren dienen op opleidingsniveau te
worden toegepast ter controle op het hbo-niveau.

5.3	Hbo-standaard en de relatie
met de domeincompetenties
Afgestudeerden aan de opleiding LE en LTV moeten
voldoen aan de hbo-standaard. Die hbo-standaard
houdt in dat een opleiding er zorg voor dient te dragen
dat - gevat in een zowel nationale als internationale
context - studenten:
- een gedegen theoretische basis verkrijgen;
- het onderzoekend vermogen verwerven dat hen in
staat stelt bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling
van het beroep;
- over voldoende professioneel vakmanschap
beschikken;
- de beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie
ontwikkelen die past bij een verantwoordelijke
professional.
De afgestudeerden van de opleiding LE en LTV moeten
voldoen aan de domeincompetenties voor de Bachelor
of Business Administration (BBA), respectievelijk de
Bachelor of Engineering (BEng). Het is dus van belang
dat beide domeincompetenties geïntegreerd zijn in het
logistieke competentieprofiel.
In deze paragraaf zijn de domeincompetenties voor de
per september 2012 geldende BBA- en BEng-standaarden
beschreven.

5.3.1 De Bachelor of Business
Administration 21

De afgesproken BBA-standaard is een uitwerking van
de door de hogescholen gezamenlijk geformuleerde
hbo-standaard. Onderstaand volgt een uitwerking van
deze standaard en de vertaling daarvan naar domeincompetenties.
Gedegen theoretische basis
Een pas afgestudeerde BBA’er heeft een theoretische basiskennis op een aantal kernvakgebieden, die van belang zijn
voor de (internationale) bedrijfsvoering en voor het vormgeven en innoveren van processen in zowel de private als
de publieke sector. Op welk niveau een specifieke BBAopleiding zélf een kernvakgebied aanbiedt en toespitst,
hangt samen met het daaraan in het werkveld van die
opleiding toegekende belang. Dat kan dus variëren!
Die kernvakgebieden zijn:
• accounting
• business law and ethics
• economics
• finance
• management information systems
• marketing
• organizational behavior
• quantitative techniques
• strategic management
• operations management22

•
•
•
•
•
•

beheerst schriftelijke communicatieve vaardigheden;
houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen;
is gericht op (multidisciplinaire) samenwerking;
fungeert als sparringpartner zowel binnen als buiten
de eigen werkorganisatie;
ontwikkelt voortdurend de eigen professionaliteit
(persoonlijk leiderschap);
draagt bij aan de ontwikkeling van zijn of haar
professie in de breedte.

Verantwoord handelen
Een pas afgestudeerde BBA’er is zich bewust van de
maatschappelijke context van zijn, gedurende de opleiding, opgedane kennis en vaardigheden. Hij of zij weet dat
ethisch handelen onderdeel van zijn of haar professioneel
vakmanschap is en moet zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en duurzaamheid zijn
onderwerpen van debat in de opleiding.
De BBA-standaard en bijbehorende domeincompetenties
zijn verwerkt in de deelcompetenties van LE, zoals wordt
beschreven in hoofdstuk 6.

21

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van de hbo-raad
op 24 juni 2011.

Onderzoekend vermogen
Een pas afgestudeerde BBA’er heeft het onderzoekend
vermogen langs de weg van reflectie en evidence based
practice tot (te commercialiseren) innovatie van
producten, diensten en processen in zowel de private als
de publieke sector te komen. Daartoe heeft de BBA’er in de
opleiding kennis en ervaring opgedaan met methoden en
technieken van (praktijkgericht) onderzoek. Ook kan een
BBA’er daarop reflecteren. Hij of zij heeft in de afstudeerfase van de opleiding bewezen dit onderzoekend
vermogen in een concrete beroeps/praktijksituatie
te kunnen uitoefenen.
Professioneel vakmanschap
Een pas afgestudeerde BBA’er heeft zich ontwikkeld tot
professioneel vakman of -vrouw.
Hij of zij:
• is innovatief en ondernemend;
• bezit goede adviesvaardigheden;
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In juni 2012 heeft er een aanpassing plaatsgevonden in de
BBA-standaard. Het vakgebied operations management is
toegevoegd aan de theoretische basis.

5.3.2

De Bachelor of Engineering23

Het Bachelorprofiel Engineering omvat de eindcompetenties van alle engineeringopleidingen.
Deze eindcompetenties dienen te zijn gebaseerd op de
hbo-standaard. Daarnaast is het een sleuteldocument in
de verbinding tussen de hogescholen en beschrijft het
de startcompetenties van afgestudeerde engineers.
Het profiel van de Bachelor of Engineering bestaat uit de
volgende acht domeincompetenties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

analyseren
ontwerpen
realiseren
beheren
managen
adviseren
onderzoeken
professionaliseren

Ad 1.
De identificatie van het probleem of klantbehoefte, de
afweging van mogelijke ontwerpstrategieën/ oplossingsrichtingen en het eenduidig in kaart brengen van de
eisen/ doelstellingen/ randvoorwaarden.
Ad 2.
Het realiseren van een engineeringontwerp en hierbij
kunnen samenwerken met engineers en niet-engineers.
Het te realiseren ontwerp kan een apparaat, een proces
of een methode zijn en kan meer omvatten dan alleen
het technisch ontwerp. De engineer heeft een gevoel
voor de impact van zijn ontwerp op de maatschappelijke
omgeving, gezondheid, veiligheid, milieu, duurzaamheid
(bijvoorbeeld cradle-to-cradle) en commerciële
afwegingen.
Ad 3.
Het realiseren en opleveren van een product of dienst
of de implementatie van een proces dat aan de gestelde
eisen voldoet. De engineer ontwikkelt hiervoor praktische
vaardigheden om engineeringproblemen op te lossen en
voert hiervoor onderzoeken en testen uit.
Ad 4.
Het optimaal laten functioneren van een product, dienst
of proces in zijn toepassingscontext of werkomgeving.
Rekening houdend met aspecten op het gebied van
veiligheid, milieu, technische en economische levensduur.
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Ad 5.
Richting en sturing geven aan organisatieprocessen en
de daarbij betrokken medewerkers, teneinde de doelen te
realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar
hij leiding aan geeft.
Ad 6.
Goed onderbouwde adviezen geven over het ontwerpen,
verbeteren of toepassen van producten, processen en
methoden en het tot stand brengen van renderende
transacties met goederen of diensten.
Ad 7.
De engineer maakt gebruik van geschikte methodes
en technieken met betrekking tot het vergaren en
beoordelen van informatie om toegepast onderzoek
uit te kunnen voeren. Deze methoden kunnen zijn:
literatuuronderzoek, ontwerpen en de uitvoeren van
experimenten en interpretatie van data en computersimulaties.
Ad 8.
Het zich eigen maken en bijhouden van vaardigheden
die benodigd zijn om de engineeringcompetenties uit te
kunnen voeren. Deze vaardigheden kunnen ook in breder
verband van toepassing zijn. Dit omvat onder meer het
hebben van een internationale oriëntatie en het kunnen
plaatsen van de nieuwste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in
relatie tot maatschappelijke normen, waarden en ethische
dilemma’s.
De domeincompetenties van het Bachelorprofiel
Engineering zijn verwerkt in de deelcompetenties van
LTV, zoals wordt beschreven in hoofdstuk 6. De huidige
landelijke set domeincompetenties zijn nog onvoldoende
afgestemd met de hbo-standaard. In hoofdstuk 6 van dit
document is hier in de doorvertaling naar het opleidingsprofiel voor LTV rekening mee gehouden. Dus voor zowel
de deelcompetenties van het opleidingsprofiel van LE als
die van LTV is daarmee voldaan aan de hbo-standaard.
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Bachelor of engineering, Een competentiegerichte

profielbeschrijving (concept), hbo Engineering, 16 juni 2012

Het logistieke
opleidingsprofiel
n dit hoofdstuk wordt het logistieke
opleidingsprofiel beschreven.
Zoals is weergegeven in figuur 1
in hoofdstuk 4: het logistieke
opleidingsprofiel gebaseerd op
het beroepsprofiel, de Dublin
Descriptoren, de hbo-standaard
en de domeincompetenties voor
BBA en BEng. Het logistieke opleidingsprofiel bevat
één logistieke competentie die is uitgewerkt in deelcompetenties.
De logistieke competentie wordt geformuleerd in
paragraaf 6.1. In de navolgende paragrafen wordt vervolgens ingegaan op de samenhang tussen beroepsrollen,
beroepssituaties en deelcompetenties.

6.1

In de competentiematrix in bijlage 1 is de logistieke
competentie uitgewerkt in deelcompetenties voor de
verschillende beroepssituaties en beroepsrollen. In de
deelcompetenties zijn de domeincompetenties en
Dublin Descriptoren verwerkt.

6.2

Beroepsrollen

In de logistieke competentie worden de beroepsrollen
ontwikkelen, aansturen en uitvoeren genoemd. De
beroepsrollen zijn als volgt uitgewerkt:

Beroepsrol

Uitwerking

Ontwikkelen van beleid
(Beleid en Strategie)

Bijdragen aan
ondernemingsniveau, aan
relaties tussen organisaties
en schakels in de keten.

Aansturen van
werkzaamheden
(Organiseren)

(Eenvoudige)
leidinggevende taken en
bijdragen aan (eenvoudige)
veranderingsprocessen.

Uitvoeren
(Operaties)

Uitvoerende
taken (beginnend
beroepsbeoefenaar).

De Logistieke Competentie

Een competentie24 is een set van (handelings)bekwaamheden waarover iemand moet beschikken om in de
context van een concrete beroepsuitoefening een
specifieke taak te kunnen uitvoeren, een probleem te
kunnen oplossen of een situatie te kunnen hanteren.
Bij de beschrijving van een competentie staat de context
centraal, anders blijft de competentie te algemeen en niet
herkenbaar voor studenten en arbeidsmarkt.
De logistieke competentie is als volgt geformuleerd:

“Het op professionele wijze
ontwikkelen, aansturen en
uitvoeren van logistieke
processen.”
-
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Professionele duidt op het hbo-niveau. Dit komt tot
uitdrukking in de hbo-generieke kwalificaties, die
beschreven staan in hoofdstuk 5.
Ontwikkelen, uitvoeren en aansturen verwoorden
de verschillende (beroeps)rollen die de beroepsbeoefenaar kan uitvoeren.
De logistieke processen zijn gedefinieerd in de
belangrijkste deelgebieden waarin het logistieke
thema een rol speelt: de beroepssituaties.
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“Van ‘In beweging zijn’ naar ‘in beweging blijven’’ -

Advies van de Werkgroep Verbreding Bacheloropleidingen HTNO
(september 2002)

6.3

Beroepssituaties

Op algemeen niveau zijn de logistieke processen
beschreven in de vorm van zogenoemde “beroepssituaties”. Het concretiseren, het geven van een nadere
invulling en het leggen van accenten wordt aan de
hogescholen overgelaten.
Het LPL-hbo hanteert de volgende indeling van beroepssituaties:
1. Transport
2. Warehousing
3. Productie
Deze drie beroepssituaties zijn inclusief “inkoop”,
“operations”, “verkoop/markt”.
De vierde beroepssituatie is
4. Supply Chain Management en/of Demand Chain
Management.
Het begrip “productie” behoeft een nadere definiëring. Het
betreft de omgevingen die goederen (diensten/personen)
die onderwerp zijn van logistieke processen, gebruiken.
Dan wel voortbrengen, verhandelen of inzetten, ten
dienste van hun primaire functie.

6.4

Deelcompetenties

Op basis van de logistieke competentie, de beroepsrollen
en -situaties, domeincompetenties en de Dublin
Descriptoren zijn de deelcompetenties geformuleerd
voor LE en LTV. Omdat de domeincompetenties van
LE en LTV verschillen, zijn deze enigszins afwijkend van
elkaar. Deelcompetenties kunnen worden waargenomen
in gedrag, dat getoetst en gemeten kan worden om het
niveau te bepalen. Deze deelcompetenties of handelingen
leveren ten slotte beroepsproducten op (zie ook bijlage 3A
en 3B).
In de formuleringen van deelcompetenties zijn de
logistieke competentie, de beroepsrollen en -situaties,
domeincompetenties en de Dublin Descriptoren verwerkt.
Hieruit resulteren de volgende deelcompetenties voor LE:
Deelcompetenties LE:
A. Ontwikkelen van beleid:		
1. Voert onderzoek uit door middel van analyse
en vertaalt externe en interne ontwikkelingen
naar consequenties voor de organisatie en haar
stakeholders.
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2. Formuleert beleid op één of meerdere domeinen
van de logistiek.		
3. Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van
relaties, ketens en netwerken in samenhang met
economische ontwikkelingen.		
B. Aansturen van werkzaamheden		
1. Geeft leiding aan het uitvoeren van processen
binnen de logistieke domeinen.
2. Kan logistieke processen inrichten, beheersen en
verbeteren.
3. Past managementtechnieken toe.		
4. Ondersteunt bij het ontwikkelen, implementeren
en evalueren van veranderingsprocessen binnen
organisaties.		
C. Uitvoeren 		
1. Plant logistieke operaties en draagt zorg voor de
uitvoering hiervan.		
2. Onderkent problemen binnen de logistieke
operaties, stelt diagnoses en correcties vast en
draagt zorg voor de uitvoering hiervan.
3. Monitort prestaties binnen alle logistieke
domeinen.

Deelcompetenties LTV
Evenals bij LE, zijn in de formuleringen van deelcompetenties van LTV de logistieke competentie,
de beroepsrollen en -situaties, de hbo-standaard, domeincompetenties en de Dublin Descriptoren verwerkt. Hieruit
resulteren de volgende deelcompetenties voor LTV:
A. Ontwikkelen van beleid
1. Verkrijgt door middel van analyse inzicht in vraagstukken op het gebied van logistiek.
2. Onderzoekt een (technisch) logistiek vraagstuk,
ontwerpt een proces of methodiek en adviseert
hierover.
3. Levert een bijdrage aan het ontwikkelen en
inrichten van ketens en netwerken in samenhang
met technische ontwikkelingen.
B. Aansturen van werkzaamheden
1. Geeft leiding aan operationele processen op het
gebied van logistiek (managen).
2. Plant en bereidt (technisch) voor, werkt uit en
concretiseert, budgetteert en contracteert logistieke
werkzaamheden.
3. Kan logistieke processen inrichten, beheersen en
verbeteren.
4. Ondersteunt bij het ontwikkelen, implementeren
en evalueren van veranderingsprocessen binnen
organisaties.
		
C. Uitvoeren
1. Draagt zorg voor de uitvoering en beheer van
logistieke operaties.
2. Onderkent problemen binnen logistieke operaties,
stelt diagnoses en correcties vast en draagt zorg
voor de uitvoering hiervan.
3. Realiseert en implementeert nieuwe processen of
methodieken in (technisch) logistieke operaties.
Aanvullende deelcompetenties LE en LTV
Naast logistieke en domeinspecifieke competenties wordt
gedurende de opleidingen gewerkt aan sociale en communicatieve deelcompetenties. Deze zijn voor LE en LTV
als volgt geformuleerd:
D. Sociale en communicatieve deelcompetenties
1. Werkt samen in een beroepsomgeving en denkt
mee over doelen en inrichting van de organisatie
met als kenmerken multidisciplinariteit, interdisciplinariteit, collegialiteit en leidinggeven.
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2. Communiceert effectief en zakelijk in de gangbare
bedrijfstaal en in relevante beroepssituaties op alle
niveaus.
3. Houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen.
E. Zelfsturende deelcompetentie
1. Stuurt en reguleert de eigen ontwikkeling op het
gebied van leren.
2. Heeft een professionele beroepshouding.
3. Handelt professioneel, ethisch en (maatschappelijk)
verantwoord.
4. Draagt bij aan de ontwikkeling van zijn of haar
professie in de breedte.
Niveaus van de deelcompetenties
De deelcompetenties zijn op eindniveau geformuleerd.
Dat wil zeggen het niveau waarover een logisticus beschikt
na het afstuderen. Gedurende de opleiding wordt aan
de ontwikkeling van deze deelcompetenties gewerkt en
wordt binnen de opleidingen gevolgd hoe ver de student
is in zijn ontwikkeling. Hiervoor kan gebruik worden
gemaakt van niveau-aanduidingen die betrekking hebben
op de mate van complexiteit. De wijze waarop de niveaus
worden beschreven, wordt door de verschillende
opleidingen zelf ingevuld. Een handreiking staat in
bijlage 5 weergegeven.
Koppeling deelcompetenties met BBA en BEng
In de deelcompetenties van LE is het “onderzoekend
vermogen”, het “professioneel vakmanschap” en het
“verantwoord handelen” van het profiel van de Bachelor
of Business Administration verwerkt. Dit is in navolgende
tabel weergegeven. De gedegen theoretische basis is
verwerkt in het cursusprofiel (paragraaf 6.6).

BBA-standaard

Verwerkt in deelcompetentie:

Onderzoekend vermogen
Professioneel vakmanschap

A1 en 2

is innovatief en ondernemend

A3

bezit goede adviesvaardigheden

A2

beheerst schriftelijke communicatieve vaardigheden

D2

houdt rekening met (internationale) cultuurverschillen

D3

is gericht op (multidisciplinaire) samenwerking

D1

fungeert als sparringpartner zowel binnen als buiten de D1
eigen werkorganisatie
ontwikkelt voortdurend de eigen professionaliteit
(persoonlijk leiderschap)

E1en E2

draagt bij aan de ontwikkeling van zijn of haar professie in E4
de breedte.
Verantwoord handelen

E3

In de deelcompetenties van LTV zijn de eindcompetenties van alle engineeringopleidingen verwerkt. Dit is in
onderstaande tabel weergegeven. Deze zijn voor LTV aangevuld met enkele deelcompetenties die niet tot de
domeincompetenties behoren, maar rechtstreeks zijn afgeleid uit de hbo-standaard.
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BEng-standaard (1t/m 8) +
doorvertaling vanuit
HBO-standaard (9 en 10)

Verwerkt in deelcompetentie:

1. Analyseren

A1

2. Ontwerpen

A2

3. Realiseren

C3

4. Beheren

B3

5. Managen

B1

6. Adviseren

A2

7. Onderzoeken

A1 en 2

8. Professionaliseren

E1, 2 en 3

9. Professioneel vakmanschap

A3, D1, 2, 3, E1, 2 en 4

10. Verantwoord handelen

E3
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Niet alle competenties van de BEng komen op hetzelfde
niveau aan bod. Wanneer de competenties worden
ingedeeld naar de niveaus, zoals beschreven in bijlage 5,
wordt voor elke competentie minimaal niveau 1 in alle

opleidingen aangeboden. De verschillende niveaus, zoals
vastgesteld in het landelijk niveau, worden in onderstaand
spindiagram weergegeven:

Niveau

1. Analyseren

3
8. Professionaliseren

2

2. Ontwerpen

1
7. Onderzoeken

0

3. Realiseren

4. Beheren

6. Adviseren
5. Managen

Niveau

De optelling van de niveaus komt uit op 18, zoals wenselijk is volgens de profielbeschrijving van de Bachelor of Engineering.
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6.5
Beroepsproducten en
	resultaten
De competente logisticus, zoals in voorgaande paragrafen
beschreven, is in staat om relevante beroepsproducten te
realiseren en resultaten te behalen. In bijlage 3 worden
voorbeelden gegeven van functies en beroepsproducten en
resultaten. Deze functies, beroepsproducten en resultaten
worden gerelateerd aan de onderscheiden beroepsrollen
en beroepssituaties. Binnen elke opleiding wordt aan
beroepsproducten gewerkt binnen projecten, stages
en het afstuderen.

6.6	Cursusprofiel LE en LTV
Om succesvol beroepsproducten en resultaten te leveren
is een gedegen theoretische basis essentieel. In navolging
van het logistieke competentieprofiel en de BBA-domeincompetenties worden de onderwerpen beschreven, die in
elke opleiding LE aan bod komen. Dit is analoog aan LE
aan de hand van de BEng-domeincompetenties ook van
toepassing op LTV25.
LE:
1. Logistics (transport, production, physical distribution,
inventory management, warehousing, Supply Chain
Management)
2. Operations Management
3. Economics, finance and accounting
4. Marketing and procurement
5. ICT including E-business & Management Information
Systems
6. Business law and ethics
7. Organizational behavior & hrm
8. Quantitative techniques
9. Strategic management
10. Communication skills
LTV:
1. Logistics (transport, production, physical distribution,
inventory management, warehousing, Supply Chain
Management)
2. Operations Management
3. Transportation, Transshipment and (material)
handling techniques
4. Law & Economics
5. Procurement
6. ICT including E-business & Management Information
Systems
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7. Organizational behavior & hrm
8. Quantitative techniques
9. Strategic management
10. Communication skills
De trends en ontwikkelingen zoals uiteengezet in het
beroepsprofiel aan de hand van de 3 villages (Global
Village, Green Village en IT Village), dienen in hun
actualiteit te worden vertaald naar de bovengenoemde
vakgebieden.
Voor het bepalen van het niveau waarop de onderwerpen
in de opleidingen worden aangeboden, wordt gebruikgemaakt van de taxonomie van Bloom, die cognitieve
vaardigheden beschrijft van simpel (kennen) naar
complex (evalueren). Bloom maakt onderscheid tussen
de niveaus kennis, begrip, toepassen, analyse, synthese
en evaluatie. Een beschrijving van de verschillende
niveaus is in bijlage 6 opgenomen. In alle opleidingen
worden de kennismodules in ieder geval aangeboden
op het niveau van kennis, begrip en toepassen. De mate
waarin aandacht wordt besteed aan analyse, synthese
en evaluatie wordt door elke opleiding zelf ingevuld
en uitgewerkt op basis van de profilering waar elke
opleiding voor heeft gekozen.

6.7

Tot slot

In het voorgaande is een aantal hoofdlijnen beschreven
voor de uitwerking van de verschillende curricula van de
opleidingen binnen de verschillende hogescholen. Hiermee wordt een balans gezocht in landelijke uniformiteit
(competentie, beroepsrollen en -taken) en specifieke
invulling op hogeschool niveau: de eigen profilering.
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Deze overzichten met vakgebieden zijn indicatief en
niet uitputtend voor de opleidingen LE en LTV.

Bijlagen
Bijlage 1	Matrix Competentie / beroepssituaties / beroepsrol / beroepstaken
Bijlage 2	Samenhang (beroeps)situatie/-rol/-product
Bijlage 3
Voorbeelden functies en beroepsproducten
Bijlage 4	Standards in Supply Chain / Logistics Management (ELA)
Bijlage 5	Handreiking voor het formuleren van niveaus van eindkwalificaties
Bijlage 6	Taxonomie van Bloom
Bijlage 7	Gesprekspartners in hogescholen en beroepenveld
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Bijlagen

Bijlage 1A Matrix Competentie / beroepssituaties / beroepsrol /
deelcompetenties LE

Het op professionele wijze ontwikkelen,
aansturen en uitvoeren van logistieke
processen.
ONTWIKKELEN 1.
(Beleid en
Strategie)

2.
3.

AANSTUREN 1.
(Organiseren)

2.
3.
4.

UITVOEREN 1.
(Operaties)

2.

Complexiteit
28

Beroepsrol

Geeft leiding aan het uitvoeren van processen binnen de onderscheiden
logistieke domeinen.
Kan de logistiek binnen de onderscheiden domeinen, inrichten,
beheersen en verbeteren.
Past managementtechnieken toe.
Ondersteunt bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een
(eenvoudig) veranderingsproces.
Plant logistieke operaties en draagt zorg voor de uitvoering
hiervan.
Onderkent problemen binnen de logistieke operaties, stelt diagnoses en
correcties vast en draagt zorg voor de uitvoering hiervan.
Monitort prestaties binnen alle logistieke domeinen.

Demand/Supply
Chain Management

Beroepssituatie
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Transport
(inkoop/
operations/
verkoopmarkt)

Warehousing
(inkoop/
operations/
verkoopmarkt)

Productie
(inkoop/
operations/
verkoopmarkt)

ZELFSTANDIGHEID

3.

Voert onderzoek uit door middel van analyse en vertaalt externe en
interne ontwikkelingen naar consequenties voor de organisatie en haar
stakeholders.
Formuleert beleid op één of meerdere domeinen van de logistiek.
Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van relaties, ketens en netwerken.

Bijlagen

Bijlage 1B Matrix Competentie / beroepssituaties / beroepsrol /
deelcompetenties LTV

Het op professionele wijze ontwikkelen,
aansturen en uitvoeren van logistieke
processen.
ONTWIKKELEN 1.
van beleid
(Beleid en 2.
Strategie)

3.

AANSTUREN van 1.
werkzaamheden 2.
(Organiseren)

3.
4.

UITVOEREN 1.
(Operaties) 2.
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Beroepsrol

Geeft leiding aan operationele processen op het gebied van logistiek.
Plant en bereidt (technisch) voor, werkt uit en concretiseert, budgetteert
en contracteert logistieke werkzaamheden.
Kan logistieke processen inrichten, beheersen en verbeteren.
Ondersteunt bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van
veranderingsprocessen binnen organisaties.
Draagt zorg voor de uitvoering van logistieke operaties.
Onderkent problemen binnen logistieke operaties, stelt diagnoses en
correcties vast en draagt zorg voor de uitvoering hiervan.
Realiseert en implementeert nieuwe processen of methodieken in
(technisch) logistieke operaties.

Demand/Supply
Chain Management

Beroepssituatie
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Transport
(inkoop/
operations/
verkoopmarkt)

Warehousing
(inkoop/
operations/
verkoopmarkt)

Productie
(inkoop/
operations/
verkoopmarkt)

ZELFSTANDIGHEID

Complexiteit

3.

Verkrijgt door middel van diagnose en analyse inzicht in vraagstukken op
het gebied van logistiek
Vertaalt het ondernemingsbeleid naar consequenties op het gebied van
logistiek.
Vindt een oplossing voor een (technisch) logistiek probleem door middel
van conceptualiseren, ontwerpen en modelleren.

Bijlagen

Samenhang (beroeps)situatie/-rol/-product

Dit schema is ontleend aan het profiel van de Bachelor of Engineering: “Generieke competenties voor sturende, voortbrengende en ondersteunende processen in het domein van de Bachelor of Engineering”, (versie december 2005) /
Werkgroep Bachelor of Engineering Competenties.

Vertaling naar voorgaande tekst:
Context		
= (beroeps)situatie
Rol		
= (beroeps)rol
Opdracht
= (beroeps)product
Handelingen
= deelcompetenties

niveauaanduiding

context
rol

niveauaanduiding

gedragsindicatoren

productindicatoren

waarneembaar
gedrag

beroepsproduct

handelingen

opbrengst

opdracht

situationele elementen

resultaatelementen

kennis

vaardigheden

instrumenten

attitude

handelingselementen
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Bijlagen

Bijlage 3A Samenhang (beroeps)situatie/-rol/-functie

Deze overzichten dienen slechts als voorbeeld voor de invulling van de beroepsfuncties/producten26.

Functies (VOORBEELDEN)
FUNCTIEMATRIX DEELGeBIED
NIVEAU

Markt/
verkoop

Inkoop

Productie
(dienst/
product)

Warehousing

Transport

Supply Chain Manager
Beleid
Sales manager

Inkoopmanager

Operations manager

Operations manager

Operations manager

Senior inkoper

Logistiek manager

Logistiek manager

Logistiek manager

Warehouse manager

Fleet manager

Contractbeheerder

Business analist

Inkoper

Productieleider

Key-accountmanager

Juniorinkoper

Tourmanager

Tactisch inkoper

Logistic engineer/
analist

Accountmanager

Besteller
Transportplanner

Operatie

Transport manager
Logistic engineer/
analist
Magazijnchef

Planner

Teamleider

Planner

Supervisor

Voorraadbeheerder

Expeditiechef

26
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Logistic engineer/
analist

Met dank aan Hogeschool Inholland, Haarlem

Bijlagen

Bijlage 3B Samenhang (beroeps)situatie/-rol/-product

Beroepsproducten (VOORBEELDEN)
matrix
beroepsproducten

DEELGeBIED

NIVEAU

Markt/
verkoop

Inkoop

Productie
(dienst/
product)

Warehousing

Transport

ketenoptimalisatieplan
Beleid

Verkoopbeleidsplan

Verkoopmarktonderzoeksrapport

Verkoopplan

Inkoopbeleidsplan

Productieplan

Magazijnconcept

Transportconcept

Implementatieplan

Implementatieplan

Implementatieplan

Inkoopmarktonderzoeksrapport

Productieadvies

Inkoopplan

Verbeterplan

Verbeterplan

Verbeterplan

Inkooporder

Capaciteitsplan

Magazijnoperatieplan

Transportoperatieplan

Materiaalbehoefteplan

Operatie
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Procesactiviteitenplan

Advies magazijnconcept Advies transportconcept

Bijlagen

Standards in Supply Chain / Logistics Management (ELA)

De European Logistics Association (ELA)27 heeft een set van standaarden in Supply Chain / Logistiek Management
geïntroduceerd, die de basis vormen voor de European Certification Board of Logistics (ECBL) om individuen die aan
deze standaarden voldoen, te certificeren.
In figuur 2 worden de standaarden schematisch weergegeven.

n & Change Leade
rsh
vatio
o
n
ip
In
F
l
o
n
i
w
a
s
h
& Ne
yC
two
ppl
Su
rks

Cor
e

Supervisory / Operational Level

g

Sup
p
l
y
Ch
ain

Procurement

Sourcing &
y
eg
rat
St

i

na
Ma

basic
supply chain
concepts

Productio
Plannin n

y
eg
rat
St

Senior Level

ls
kil

nsport
Tra gement

a

wa

Man reh
ag o
em
ngement
a
s
m

e
us ent

n
Ma v
n

y
tor nt
en geme

Strategic Level

B
u
sin
es
s

Figuur 2: Standaarden ELA
27

European Logistics Association (ELA), ELA Certification for
Logistics Professionals, Standards 040805,

© European Certification Board for Logistics (ECBL) / 2004
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Bijlagen

Standards in Supply Chain / Logistics Management (ELA)

De relatie tussen de standaarden van ELA en de beroepsrollen van LPL-hbo staat in tabel 1 weergegeven.

ECBL hanteert drie standaarden (niveaus):

LPL-hbo hanteert drie rollen (niveaus):

Strategic Level
Senior Level
Supervisory/Operational Level

Beleid en Strategie
Organiseren
Operaties

ECBL hanteert vijf domeingebieden rond
haar standaarden:

LPL-hbo hanteert vier beroepssituaties
(domeingebieden):

Sourcing & Procurement
Production planning
Inventory Management
Warehouse Management
Transport Management
Supply Chain Management

Productie (inkoop-/ operations-/ verkoopmarkt)

Tabel 1: Relatie ELA en LPL-hbo
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Ontwikkelen
Aansturen
Uitvoeren

Warehousing (inkoop-/ operations-/ verkoopmarkt)
Transport (inkoop-/ operations-/ verkoopmarkt)
Demand Chain Management/ Supply Chain Management

Bijlagen

Handreiking voor het formuleren van niveaus van eindkwalificaties

De eindkwalificaties geven aan waar een student aan het eind van de studie toe in staat moet zijn. Gedurende de
opleiding ontwikkelt de student zich naar dit eindniveau. Om deze ontwikkeling te kunnen beoordelen, kunnen de
eindkwalificaties op verschillende niveaus worden geformuleerd. De volgende factoren zijn van invloed op het niveau
van de eindkwalificatie:
a. omvang en complexiteit van de taak;
b. complexiteit van de professionele situatie;
c. mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Onderstaande tabel werkt deze factoren verder uit en kan gebruikt worden bij het opstellen van niveaus van de
eindkwalificaties28.
niveau 1

niveau 2

Aard van de taak

Eenvoudig, gestructureerd,
past bekende methoden
direct toe volgens
vaststaande normen

Complex, gestructureerd,
Complex, ongestructureerd,
past bekende methoden aan verbetert methoden en past
wisselende situaties aan
normen aan de situatie aan

aard van de context

Bekend, eenvoudig,
monodisciplinair, in
schoolsituatie

Bekend, complex,
monodisciplinair, in de
praktijk onder begeleiding

Onbekend, complex,
multidisciplinair, in de
praktijk

Mate van
zelfstandigheid

Sturende begeleiding

begeleiding indien nodig

Zelfstandig

28

niveau 3

Handreiking Opstellen van Toetsbare Eindkwalificaties, Hogeschool
Rotterdam, Expertisegroep Toetsing O&K, september 2011
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Bijlagen

Taxonomie van Bloom

De taxonomie van Bloom geeft een indeling van
cognitieve vaardigheden in hiërarchische niveaus,
van simpel (kennen) naar complex (evalueren). Bloom
ontwikkelde de taxonomie als hulpmiddel voor het
ontwerpen van effectieve leeromgevingen. De taxonomie
kan worden ingezet bij het ontwerpen van leertrajecten,
opdrachten, toetscriteria, toetsvragen, assessments, etc.
Niveau: Kennis
Definitie: Het kunnen ophalen van adequate informatie.
Dit kan variëren van feiten tot complete theorieën:
- Opslaan en ophalen van informatie (herkennen)
- Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen
- Kennis van belangrijkste ideeën
- Beheersing van een inhoudelijk onderwerp
Leerdoelen: de student
- Kent basisbegrippen
- Kent specifieke feiten
- Kent methoden en procedures
- Kent basisprincipes
Niveau: Begrip
Definitie: De vaardigheid om adequate betekenis te geven
aan informatie:
- Begrijpen van informatie (kennen)
- Betekenis geven aan informatie
- Vertalen van kennis naar nieuwe context
- Interpreteren, vergelijken (overeenkomsten,
verschillen) van feiten
- Ordenen, groeperen, afleiden van oorzaken
- Voorspellen van gevolgen
Leerdoelen: de student
- Begrijpt feiten en principes
- Interpreteert verbaal materiaal
- Interpreteert schema’s en grafieken
- Vertaalt verbaal materiaal in formules
- Voorspelt toekomstige gevolgen op basis van data
Niveau: Toepassing
Definitie: De vaardigheid om kennis in nieuwe en
concrete situaties toe te passen:
- Gebruiken van kennis
- Toepassen van methoden, concepten, theorieën in
nieuwe situaties
- Oplossen van problemen met gebruik van noodzakelijke kennis of vaardigheden
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Leerdoelen: de student
- Past concepten en principes toe in nieuwe situaties
- Past wetten en theorieën toe in praktische situaties
- Demonstreert correct gebruik van een methode of
procedure
Niveau: Analyse
Definitie: De vaardigheid om informatie op te delen in
samenstellende onderdelen, zodat de organisatorische
structuur wordt begrepen:
- Patronen herkennen
- Organisatie van onderdelen
- Herkennen van verborgen betekenissen
- Identificatie van samenstellende elementen
Leerdoelen: student
- Herkent onuitgesproken aannames
- Herkent fouten in de logica van redeneringen
- Onderscheidt feiten van gevolgtrekkingen
- Evalueert de relevantie van informatie
Niveau: Synthese
Definitie: De vaardigheid om delen samen te voegen tot
een nieuw geheel:
- Gebruikt bestaande ideeën om nieuwe te creëren
- Generaliseren op basis van wat bekend is
- Multidisciplinaire toepassing; relateren van kennis uit
verschillende disciplines
- Voorspellen, conclusies trekken
Leerdoelen:
Leerdoelen op dit gebied benadrukken creatief gedrag,
met nadruk op het formuleren van nieuwe patronen
of structuren:
- Schrijft een creatieve paper
- Stelt een onderzoeksvoorstel op
- Integreert het geleerde op verschillende gebieden tot
een plan voor probleemoplossing

Niveau: Evaluatie
Definitie: De vaardigheid om de waarde van iets
(literatuur, onderzoeksrapport, presentatie, etc.) te
kunnen beoordelen in relatie tot een bepaald doel. Het
oordeel is gebaseerd op (al dan niet door de student zelf
geformuleerd) criteria:
- Ideeën vergelijken en van elkaar onderscheiden
- Inschatten van de waarde van theorieën, beroepsproducten
- Maken van beargumenteerde keuzes
- Verifiëren van de waarde van bewijzen
- Herkennen van subjectiviteit
Leerdoelen:
Leerdoelen bevatten elementen van alle andere categorieën plus bewuste waardeoordelen, gebaseerd op
duidelijk gedefinieerde criteria:
- Beoordeelt de logische consistentie van geschreven
materiaal
- Beoordeelt de adequaatheid van de onderbouwing van
conclusies
- Beoordeelt de waarde van een beroepsproduct op basis
van interne (in de context van een opleiding of organisatie) criteria
- Beoordeelt de waarde van een een beroepsproduct op
basis van externe standaarden van excellentie
Bron: BLOOM’S TAXONOMIE VOOR COGNITIEVE
VAARDIGHEDEN
Bewerkt door Marianne Kok / HvA/OrO Onderwijsontwikkeling, versie dec 2002, Bewerking van: Bloom,
B.S. (Ed.) (1956) Taxonomy of educational objectives:
The classification of educational goals: Handbook I,
cognitive domain. New York; Toronto: Longmans, Green.
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Bijlagen

Gesprekspartners in hogescholen en beroepenveld
B7.1 Overzicht vertegenwoordigers van de hogescholen
Dhr. J.A.H. Aarts			Fontys Hogeschool				Venlo
Mw. N. Piersma			Hogeschool van Amsterdam		Amsterdam
Mw. M. H. Langenbergvan der Klauw			Hogeschool Rotterdam (LE)			Rotterdam
J. van Es				Hogeschool Rotterdam (LTV)		Rotterdam
Dhr. M.R.J. Walsma			Hogeschool InHolland			Haarlem
Dhr. R. Boot				HZ University of Applied Sciences		
Vlissingen
Dhr. A. Mandemakers			NHTV internationaal hoger onderwijs
					Breda						breda
Dhr. C.W. Elbers			Stenden Hogeschool			Emmen
Dhr. J. Clee				Hogeschool van Arnhem en Nijmegen	Arnhem, Nijmegen
Dhr. H. Baltjes			Christelijke Hogeschool Windesheim	Zwolle
MW. M. de Boer			Hogeschool Utrecht			Utrecht
DHR. F. VAN OOSTUM			Christelijke Hogeschool Windesheim	ZWOLLE

B7.2 Overzicht werkveldvertegenwoordigers

Fontys Hogeschool (Venlo)
Naam					Bedrijf
Dhr. P.J.J. van Haren			Océ-Technologies bv, Venlo
Dhr. A.F.P. Bertens			Gemeente Venlo, Economische zaken
Dhr. H.P.G. van Ooijen			TU Eindhoven
Dhr. J. Tosserams			Glasmij Venlo bv, Venlo
Dhr. R. Bekking			Schenker A.G. Essen (D)
Dhr. W. Klein				Kleve (D)
M.T.M.A van den Heuvel		
DSV Solutions BV
C.G.T.M. Geerts			Seacon Logistics, HQ Venlo
Dhr. J. Geurts				Global Warehouse and Logistics GmbH
Dhr. W.M.F.P. van Rooij		Trives
P.L.A Loos				UPS Supply Chain Solutions Roermond
G.A. Zijlstra MBA			Insign.it Managed Serviced BV
R.A.B. van Elk				Medtronic
Dhr. P.M.A.S Swinkels			Kamer van Koophandel Limburg
Dhr. J. Koenders			UPS Supply Chain Solutions Roermond
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Hogeschool van Amsterdam LTV (Amsterdam)
Naam				

Bedrijf

Dhr. A. de Hair
Dhr. B.J. Westerik
Mw. D. Meijer
Dhr. D. ’t Hooft
Dhr. E. Osinga
Dhr. M. Claessen
Mw. M. Damen
Dhr. P. Bakker

De Boer tenten
Tata Steel
Haven Amsterdam
NDL
Schiphol Group
Flora Holland
VLM
AMC Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam LE (Amsterdam)
Naam				

Bedrijf

J. De Bruijn
J. Jonker
T. Leek
S. de Leeuw
Dhr. R. Luman
Dhr. R. Ruijken

Syntens
De Winstfabriek
Flowserve Hengelo
Vrije Universiteit Amsterdam
ING Economisch Bureau
Albert Heijn

Hogeschool Rotterdam (Rotterdam)
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Naam				

Bedrijf

Dhr. M. Ludema
Dhr. R. Sattler
Dhr. H. Walenkamp
Dhr. M. van der Laan
Dhr. J. Halfweeg
Mw. J. Fraterman
Dhr. S. Hoorweg
Dhr. C. Abercrombie
Dhr. M. Nijmeijer
Dhr. M. Mulder
Dhr. R. Sumter
Dhr. J. Hoekwater
Dhr. K. Kalkman
Dhr. R. Maduro

Hogeschool Rotterdam
Nutricia
Ziekenhuis
Kruidenier Foodservice
Smit
Havenbedrijf Rotterdam
Hagemeyer
TLN
BV Verenigd Overzee Vervoer
De Rijke Intermodal
CMA-CGM (Holland) BV
ECT
Kalkman Logistiek
Vitae
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Hogeschool InHolland (Haarlem)
Naam				

Bedrijf

Dhr. A.J. Meijer
Dhr. R.A.C. van Disseldorp
Dhr. J.Verburg
Dhr. A. Zeldenthuis
Dhr. B. Radstaak

Rhenus
NEC Philips Unified Solutions
UTi Supply Chain Solutions
Fetim
Air Cargo Netherlands

HZ University of Applied Sciences (Vlissingen)
Naam				

Bedrijf

Dhr. F. Reijerse
Mw. A. Ghering
Dhr. P. Buijs
Dhr. M. Burger
Dhr. D. Krijger
Dhr. J Vandeputte
Dhr. A. Rolfes
Dhr. J.P. de Lange
Dhr. S. Verschoor
Dhr. L van ’t Hof

MOL Liner
Zeeland Seaports
Logistics Accelerator
Supermaritime Nederland BV
SAP AG
Norske Skog Logistics NV
Softpak
Dow Benelux Terneuzen
Scheldezoom Farmacie BV
SABIC Bergen op Zoom

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda (Breda)
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Naam				

Bedrijf

Dhr. R. Weijmans
Dhr. J. Schellekens
Dhr. S. Wouters
Dhr. H. de Leijer
Dhr. P. Jasperse
Dhr. M. Warner
Dhr. E. Hooijschuur
Dhr. T. Goorts
Dhr. V. Kwaks
Dhr. J. van Eijk

GOODMAN BV
SYNTENS
Eyeon BV
Panteia/NEA
APL Logistics
Qualcomm
Logis BV
Ziekenhuis Bernhoven
Vanderlande
KTL Nederland
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Stenden Hogeschool (Emmen)
Naam				

Bedrijf

Dhr. W. van den Ark
Dhr. M. Boelens
Dhr. G.F. Hes
Dhr. H. Mulder
Dhr. P.Olthof

MSC Multimodaal Containertransport
Distributiecentrum Super de Boer NV
Koopman Logistics Group BV
Rietplas Consultancy BV
Transport en Logistiek Nederland

Hogeschool Utrecht (Utrecht)
Naam				

Bedrijf

Mw. G. Dalenberg
Dhr. R. Korthagen
Dhr. B. Silk
Mw. M. Greeve
Dhr. J. Stoker
Dhr. Ir. M. Schrijvers
Mw. H. Engberink

Gemeente Utrecht
Dusseldorp AUTOMOTIVE
Deloitte Accountants
Rabobank Utrecht/Nieuwegein
ABN AMRO
PHILIPS
Start Uitzendbureau

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem)

41

Naam				

Bedrijf

Dhr J. Benraad
Dhr W. Griffioen
Dhr. B. Reintjes
Dhr. G. Roelofsen
Dhr. W. de Bruin
Mw. M. Harbers
Dhr C. Jansen
Dhr. J. Hatumena

Technisch Handelsbureau Rensao
Ziekenhuis Gelderse Vallei
BASF Nederland bv, Apeldoorn
Rotra Forwarding bv
gepensioneerd
Randstad Nederland bv
1-2 Think Globale bv
Logitech Europe SA
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Christelijke Hogeschool Windesheim LE (Zwolle)
Naam				

Bedrijf

Dhr. P. Schukkert
Dhr. G.J. Scholten
Mw. M. Bik
Dhr. J. van Dieren
Dhr. M. van den Eng
Dhr. R. Kleinsmit

Wehkamp/Supply Chain Development
Syntens
Isala Klinieken
Abbott
TNT Post, Zwolle
Portena Logistiek BV Heerenveen

Christelijke Hogeschool Windesheim LTV (Zwolle)
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Naam				

Bedrijf

Dhr. M. Stoel
Dhr. B. Oosterlee

DHL
DSM
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