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Je toekomstig beroep
Als manager transport en logistiek heb je een verantwoordelijke 

en afwisselende baan. Je werkt bijvoorbeeld bij een logistiek 

dienstverlener of een transportbedrijf. Je bent onder andere ver-

antwoordelijk voor het regelen van praktische zaken rondom ont-

vangst, opslag en vervoer van goederen. Daarbij hoort het 

afstemmen van de voorraad op de behoefte (niet teveel en zeker 

niet te weinig) en het efficiënt inzetten van vrachtwagens. Je bent 

het aanspreekpunt voor planners, logistiek medewerkers en 

vrachtwagenchauffeurs. Ook heb je met het management contact 

over de logistieke processen. Je verdeelt taken onder je collega’s 

zodat alles efficiënt en goed wordt uitgevoerd. Kortom: een be-

langrijke en afwisselende taak voor een alleskunner.

Je opleiding en vakkenpakket 
De opleiding is net zo afwisselend als je toekomstige beroep. Je

maakt kennis met diverse computerprogramma’s voor bijvoor-

beeld routeplanning. Daarnaast word je ingewijd in de com-

merciële kanten van je vak en leer je het in- en verkoopbeleid

vorm te geven. Verder is er volop aandacht voor het verder

ontwikkelen van je leiderschaps- en ondernemerskwaliteiten

gedurende de gehele opleiding. Dit geven we vorm doormiddel 

van vakken als: Personeelsbeleid, Ondernemerschap, Leiding- 

geven. Om vrachtwagenchauffeurs aan te kunnen sturen, leer je 

alles over vrachtbelading en veiligheid. Om goed te kunnen com-

municeren met klanten leer je Engels en Duits. Ook krijg je les in 

Rekenen, Transportbeheer, Voorraadsystemen, Douane, 

Routeplanning en Kostprijs berekenen.

 

Praktische informatie 
vooropleiding Minimaal een diploma kaderberoeps-

gerichte leerweg (vmbo) of een overgangs-
bewijs van havo / vwo 3 naar 4

niveau Mbo niveau 4  / bol

duur 4 jaar. Het is mogelijk om deze opleiding in 
een versneld traject van 3 jaar te volgen. 

start September

toelating Na het succesvol doorlopen van de intake-
procedure kun je met je opleiding van start. 

locatie Deze opleiding bieden we aan binnen het 
STC mbo college Logistiek & Vervoer, 
Waalhaven Z.z. 16 in Rotterdam

kosten Kijk voor een overzicht van de opleidings-
kosten op de specifieke opleidingspagina 
www.mbo-stc.nl/opleidingen

aanmelden Aanmelden kan op elk moment via de web-
site www.mbo-stc.nl/aanmelden

Goed om te weten 

Dit diploma geeft je vrijstelling voor het Getuigschrift van vak-

bekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. Het 

behalen van je Heftruckcertificaat en VCA basis zijn ook onder-

deel van je opleiding.

Als je je aanmeldt voor deze opleiding, moet je rekening houden 

met diverse schoolkosten. Meer informatie hierover vind je op de 

opleidingspagina.  

Meer informatie 

Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer weten? Neem 

dan contact op met het servicecentrum, tel. 010 – 42 90 266 / 

mbowegtransport@stc-r.nl.

Ben je een oplossingsgerichte regelaar, flexibel, kun je goed overzicht houden en onder druk werken? Als manager transport 

en logistiek bedenk je dagelijks hoe de honderden pallets met goederen op tijd bij de supermarkten komen of hoe je een 

magazijn het beste inricht. Tijdens de opleiding leer je alles over planning en logistiek. Zakelijke communicatie is belangrijk, 

ook internationaal. Daarom is het belangrijk dat je verschillende talen spreekt. Omdat deze opleiding je klaarstoomt voor 

een managementfunctie leer je ook van alles over het aansturen van personeel. 
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