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LOGISTIEK VAKMAN VAN DE TOEKOMST
Logistiek is een dynamische sector die snel moet kunnen reageren op een veranderende 
wereld. Vanaf augustus start een opleiding Logistieke Dienstverlening in een nieuwe vorm. 
Het ROC en een aantal logistieke bedrijven starten samen een klas die inspeelt op deze 
veranderingen. Deze klas is een bol-opleiding waar je gelijk gaat leren in de praktijk. 

WAT KUN JE VERWACHTEN? 
� Praktijkgericht onderwijs. De opleiding wordt niet alleen door docenten maar ook door 

professionals uit het werkveld gegeven. Hierdoor sta jij vanaf je eerste lesdag direct 
midden in de praktijk. Een kleine greep uit de bedrijven die deelnemen: KLM Cargo,  
De Persgroep en Beentjes Transport.

� Je gaat leren door te doen. Stage loop je bij verschillende bedrijven in de logistieke keten. 
Hierdoor vorm je een goed beeld van de logistieke sector en ontwikkel je je tot een 
vakman die nog alle kanten op kan in de logistiek.

� Tijdens je opleiding ben je niet alleen veel in contact met docenten, klasgenoten en 
bedrijven. Er wordt een community gecreëerd waar je kennis en vaardigheden gaat delen 
en ook van andermans ervaringen leert.

� Onder begeleiding ontwikkel je een persoonlijk leertraject dat uit gaat van wat je al kunt 
en weet. 

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT? 
� Je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken. 
�	 Je	hebt	een	flexibele	instelling.
� Je bent nieuwsgierig naar de hele logistieke keten.
� Je ziet het als een meerwaarde om bij verschillende bedrijven ervaring op te doen.
� Je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

HOE GAAT DE OPLEIDING ERUITZIEN?
� Afhankelijk van jouw ambitie en keuzes stroom je uit met een diploma op niveau 3 of 4. 
� Doordat de opleiding nauw verbonden is met het bedrijfsleven wordt er soms afgeweken 

van de standaard schoolvakanties zoals jij deze misschien gewend bent. Dit betekent dat 
wanneer anderen vrij zijn, jij stage loopt of op school bent, maar het kan ook andersom zijn.

� Locatie: Opaallaan 25 Hoofddorp

MEER INFORMATIE
Alma Kerling: a.kerling@rocva.nl
info@house-of-logistics.nl
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