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Logistiek Medewerker MBO niveau 2, crebonummer 25371 
 
Werknemers stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen en te 
verzilveren middels een officieel diploma! 
Dan kunt u nu als werkgever uw medewerkers opgeven voor een verkort opleidingstraject 
van 100 uur (verdeeld over 40 weken) dat gesubsidieerd wordt middels de SLIM subsidie à € 
2700,00. 
Er zijn slechts 70 trajecten vanuit deze subsidie mogelijk. 
 
Wat kost het? 
Opleidingsduur maximaal 1 jaar = 100 uur hybride les (klassikaal en e-learning) in 40 
lesweken 
en 650 uur als Beroepspraktijk tijdens het werk. 
 

Leijgraaf Learning (vakleer) €      150,00 
Leermiddelen lintvakken en keuzedelen €      165,00 
Cursusgeld opleiding €  2.385,00 
                                                                                            Totaal  €  2.700,00 
Als U gebruik maakt van dit traject (met SLIM-subsidie) dan ontvangt u achteraf het 
subsidiebedrag van € 2700,00 minus 12% administratie. Een subsidiebureau zorgt dat het 
traject voldoet aan de subsidieverplichtingen. 
 
Informatie: Arna de Veer, 06-89972186 of email bedrijfsopleidingen@leijgraaf.nl 

Marielle Derksen 06-11047295 of email marielle.derksen@leijgraaf.nl 
Wim Rooijakkers 06-89972609 of email wim.rooijakkers@leijgraaf.nl 

 
MBO diploma 
De opleiding Logistiek Medewerker MBO niveau 2 leidt op tot een officieel MBO diploma in een 
verkort opleidingstraject. Dit biedt veel mogelijkheden voor huidige medewerkers die nog niet 
in het bezit zijn van een diploma. In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen kunnen zij hun 
werkervaring verzilveren. 
  
Inschrijfmogelijkheden 
Voor de inschrijfmogelijkheden van uw medewerkers kunt u met bovenstaande 
contactpersonen contact opnemen.  
   
Hoe ziet de opleiding eruit? 
De opleiding bestaat uit 3 kerntaken met daaronder de werkprocessen (WP) en twee 
keuzedelen. 
De generieke vakken Nederlands en rekenen worden op niveau 2 F afgetoetst middels een 
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staatsexamen. Als lintvak wordt Loopbaan en Burgerschap gedurende de opleiding gegeven. 
 
 
Kerntaak 1: Goederen/producten ontvangen en opslaan   
WP 1  Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor   
WP 2 Ontvangt en controleert goederen/producten 
WP 3 Slaat goederen/producten op 
WP 4 Voert goederen/producten in het systeem in   

Kerntaak 2: Orders verzamelen 
WP 1  Bereidt het verzamelen van orders voor 
WP 2  Verzamelt orders 
WP 3 Inventariseert de voorraad en/of de magazijninventaris 
WP 4 Rondt het verzamelen van orders af 
 
Kerntaak 3: Goederen/producten verzenden 

WP 1  Bereidt het verzenden van goederen/producten voor 
WP 2 Controleert te verzenden goederen /producten 
WP 3 Maakt goederen/producten verzendklaar 
WP 4 Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van 
              goederen/producten af   
 
Keuzedelen 
Digitale vaardigheden, Duurzaamheid  
 
Vooropleiding 

Voor deze opleiding ben je in het bezit van een vbo - diploma op B niveau, of een vmbo - 
diploma met de basisberoepsgerichte leerweg, lts/mavo of die van assistent logistiek 
medewerker. Ook is het mogelijk om een capaciteitentest te maken. 

Beroep 
De logistiek medewerker werkt in het warehouse/magazijn van een groothandelsbedrijf, 
transportbedrijf, logistiek dienstverlener, distributiecentrum, productiebedrijf of een andere 
organisatie die logistieke werkzaamheden uitvoert. 
De logistiek medewerker heeft vooral uitvoerende taken, waaronder het lossen, 
controleren, inslaan, inventariseren, verzamelen en verzend gereed maken van de goederen. 
Het verplaatsen, sorteren, stickeren en ompakken van de goederen zijn andere 
werkzaamheden die de logistiek medewerker uitvoert. Dit zijn activiteiten die vaak onderdeel 
uitmaken van Value Added Services (VAS).  
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De logistiek medewerker werkt meestal met geautomatiseerde systemen en hij maakt (onder 
toezicht) gebruik van interne transportmiddelen, zowel handbediend als gemotoriseerd. Voor 
een aantal transportmiddelen is een certificaat, diploma of rijbewijs nodig.  
 
De logistiek medewerker werkt zelfstandig binnen een team, aangestuurd door de 
leidinggevende. 


