BASISGEGEVENS

Naam instelling(en)
Stichting Fontys
Contactpersoon/contactpersonen
Contactgegevens

Stichting Fontys
Hogeschool Techniek en Logistiek
Postbus 347
5600 AH Eindhoven

Naam opleiding
Internationale naam opleiding
Taal
In geval dat de opleiding in een
andere taal dan het Nederlands
wordt verzorgd: een toelichting
op de aansluiting van de
taalkeuze op de
arbeidsmarktbehoefte
In geval van een Associate
degree-opleiding, indien van
toepassing: welke bve-instelling
verzorgt mede het programma
Ingeval van een joint degreeopleiding: welke instelling(en)
verzorg(t)(e) mede de opleiding
Opleidingsniveau (Associate
degree-opleiding, hbo bachelor,
hbo master)
Inhoud (korte beschrijving
opleiding)

Logistiek
Logistics
n.v.t.

n.v.t

n.v.t.
Associate degree-opleiding
Binnen de Ad opleiding Logistiek van Fontys Hogescholen
wordt ingezet op het opleiden van pragmatisch ingestelde
professionals die in staat zijn om het logistiek
tactisch/strategisch beleid van een bedrijf te vertalen naar de
operatie op de werkvloer. Daarnaast weten deze professionals
op effectieve wijze hun eigen ontwikkeling op gebied van
leren en soft skills te sturen en te reguleren.
De Ad opleiding Logistiek richt zich op personen met een mboachtergrond die reeds werkzaam zijn of net starten binnen het
brede logistieke werkveld. Vanwege de snelle ontwikkelingen
binnen het logistieke werkveld, o.a. een steeds hogere
automatiserings- en mechanisatiegraad van (logistieke)
processen en hogere klanteisen ten aanzien van logistieke
dienstverlening, is inmiddels een hoger niveau dan mbo 4
nodig. Logistieke professionals moeten zich blijven
ontwikkelen om mee te kunnen gaan met de ontwikkelingen
binnen het werkveld.
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Binnen de Ad opleiding Logistiek is aandacht voor specifieke
logistieke kennis en vaardigheden in een brede context, met
daarbij de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen, meer
specialistische leerroute. De opleiding biedt daarom als
aanvulling op een brede logistiek basis meerdere
uitstroomprofielen, gericht op specifieke functies:
1. Logistiek Proces Verbeteraar: richt zich op het
signaleren én wegnemen van knelpunten binnen
bestaande logistieke processen binnen een bedrijf. De
Logistiek Proces Verbeteraar wordt gedreven door de
wil om continu te verbeteren. De Logistiek Proces
Verbeteraar kan zelfstandig leidinggeven aan een
verbeterproject, waarbij binnen de huidige/bestaande
situatie een probleem of wens geanalyseerd wordt.
Vervolgens wordt een geschikte oplossing gezocht én
geïmplementeerd.
2. Logistiek Planner: richt zich op het beheersen van de
logistieke keten binnen een bedrijf door het goed
afstemmen van het voorraadbeheer en de inzet van
mensen en middelen op de eisen vanuit inkoop,
productie, distributie en (after-)sales. De Logistiek
Planner kan zelfstandig uitdagingen op gebied van
planning het hoofd bieden en de oplossing(en)
communiceren naar alle relevante stakeholders.
3. Logistiek Specialist Douane: richt zich op de goede
beheersing van alle douane gerelateerde activiteiten
binnen een internationale logistieke keten van een
bedrijf. De Logistiek Specialist Douane heeft inzicht in
de wet- en regelgeving rondom douane en kan zijn
kennis toepassen op de logistieke keten.
Inrichting van de opleiding
(indicatie curriculum per jaar,
vakken, leerlijnen)

De Ad opleiding Logistiek is een tweejarige deeltijdopleiding
van in totaal 120 studiepunten. Ingezet wordt op een flexibel
programma waarin meerdere studieroutes mogelijk zijn voor
de student gebaseerd op zijn/haar werksituatie en ervaring.
Doelgroepen die in aanmerking komen voor deze opleiding
zijn startende mbo4-ers en reeds in de logistiek werkzame
personen met een aantal jaren werkervaring. Omdat de
opleiding gebaseerd is op Werkplekleren is een relevante
werkplek verplicht.
De Ad opleiding Logistiek is zoals gezegd een tweejarige
deeltijd opleiding, welke op een flexibele manier kan worden
doorlopen. Tijdens deze twee jaar moet de student zich de
onderstaande Leeruitkomsten eigen maken:
1. Logistieke Basisvaardigheden: o.a. logistiek
inhoudelijke terminologie, bedrijfskundige- en
economische aspecten, ICT en dataverwerking,
statistiek en logistiek rekenen, en voorraadbeheersing
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Onderzoekend Veranderen: o.a. analyse
vaardigheden, creatief denken en
verandermanagement
3. Professionele Identiteit: o.a. leren leren,
communicatieve vaardigheden en reflecteren
4. Logistiek Specialisme: afhankelijk van het gekozen
uitstroomprofiel o.a. Lean Six Sigma, Sales &
Operations Planning, Customs & Trade Compliance.
2.

In het eerste jaar van de opleiding is er met name aandacht
voor de eigen rol van de student binnen zijn bedrijf. Daarnaast
is er aandacht voor de rol van de student binnen zijn team.
Hierbij komen de Logistiek Basisvaardigheden aan bod en
wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van de eigen
Professionele Identiteit. Afhankelijk van de situatie van de
student kan een begin gemaakt worden met het Logistiek
Specialisme, waarbij aandacht besteed wordt aan het voor de
student relevante uitstroomprofiel.
In jaar twee richt de aandacht zich op de rol van de student in
zijn organisatie en de rol van de organisatie in de gehele
logistieke keten. Hierbij komt Onderzoekend Veranderen aan
bod. Ook wordt hier weer aandacht besteed aan de
Professionele Identiteit en wordt het Logistiek Specialisme,
afhankelijk van het uitstroomprofiel, verder uitgewerkt.
De opleiding is afgerond als de student zich alle
Leeruitkomsten heeft eigen gemaakt.
Studielast
Vorm van de opleiding
(valtijd, deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

120 studiepunten
Deeltijd(met relevante werkplek)
Hoofdvestiging Venlo en nevenvestiging Eindhoven
Werkenden met een mbo-4 diploma in een relevante
werkomgeving.

Croho(sub)onderdeel en
motivering
Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging
ISAT code van de opleiding
(indien bekend)
BRIN code van de instelling
Indien nadere
vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe.

Techniek
September 2023
isat 80148
30GB

Geen nadere vooropleidingseisen

6

Indien capaciteitsbeperking
wordt ingesteld; hoogte en
motivering.

n.v.t.

Handtekening college van bestuur

Eindhoven, 6 juli 2022
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