
Als beginnend medewerker in de (agro)logistiek werk je bij een (groot)handelsbedrijf, veiling 

of productiebedrijf dat zich bezig houdt met handel, transport, keuren en/of (veiling)klaar 

maken van primaire producten en/of voedsel. Je werkt o.a. in hallen, loodsen, veilingen, 

distributiecentra en verkoopruimten en je werkt vaak in een team. 

Deze bedrijfsopleiding 
wordt georganiseerd door:

Bedrijfsopleidingen

BBL opleiding niveau 1/2

Logistieke Leerweg



Deze bedrijfsopleiding 
wordt georganiseerd door:

OVER DE OPLEIDING

Na je diploma? 
Na je diploma niveau 1 stroom je naadloos door 
naar niveau 2. Zo behaal je in twee jaar twee 
diploma’s. Na je opleiding op niveau 2 kun je als 
medewerker (agro)logistiek aan het werk, of je 
kunt doorstromen naar een niveau 3-opleiding. In 
onze regio's zijn er voldoende mogelijkheden voor 
onze studenten om aan stage en werk te komen. 
Benieuwd wat je kansen zijn op stage en werk met 
deze opleiding? Kijk op www.kansopwerk.nl

Tijdens je werk help je met laden en lossen 
van vrachtwagens of containers, verwerk je 
gegevens in de computer en maak je spullen 
verzendklaar. Als (agro)logistiek medewerker 
heb je in het kleinbedrijf een breed takenpakket. 
Het takenpakket in het midden- en grootbedrijf 
is meer specialistisch, daar voer je een beperkt 
deel van de logistieke taken uit. Je bent altijd met 
het logistieke proces bezig in het magazijn. Je 
bent een teamspeler en je werkt in opdracht van 
je leidinggevende, samen met je collega’s om de 
teamdoelstellingen te behalen. Je focust je op de 
goederenstroom en je werkt gestructureerd en 
precies. Je voert de opdrachten conform afspraak 
uit. 

Kosten?
De schoolkosten worden door je werkgever 
betaald. Check dit altijd zelf met je werkgever. 

Welk niveau is het? 
Je kunt de opleiding volgen op niveau 1 of 
2. Je volgt de opleiding in de BBL (Beroeps 
Begeleidende Leerweg). Dat is een combinatie 
van leren en werken. Naast je werk volg je één 

dag in de week lessen op school/bedrijf. Om 
een BBL-opleiding te doen, moet je een baan 
hebben bij een leerbedrijf dat is erkend door SBB 
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven). Door die erkenning weet je zeker 
dat je het vak bij dat bedrijf goed in praktijk kunt 
leren. Wij adviseren een baan voor minimaal 24 
uur per week in de sector van je opleiding.

Waar word je voor opgeleid? 
Als je de opleiding op niveau 1 volgt dan word je 
opgeleid tot assistent logistiek. De opleiding op 
niveau 2 leid je op tot medewerker logistiek of 
medewerker agrologistiek. 

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

Wat doe je in de les? 
De lessen verzorgen we bij een van onze partners. 
Dit betekent dat je middenin het proces ziet, 
ruikt en meemaakt wat er in de diverse bedrijven 
gebeurt. Ook lessen Nederlands, rekenen, 
loopbaan en burgerschap zijn onderdeel van de 
opleiding.

Iets voor jou? 
De opleiding is iets voor jou als: 
- de snelle wereld van de groothandel je aantrekt;
- je graag de handen uit de mouwen steekt;
- je het leuk vindt om in de praktijk te werken;
- je graag op een heftruck wilt leren rijden.

Opleiding Niveau Opleidingcode
Assistent logistiek 1 25743
Logistiek medewerker 2 25774
Medewerker agrohandel 
en logistiek 2 25430

Voor meer informatie....


