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Logistiek Supervisor Warehouse

Onze vernieuwde opleidingen logistiek sluiten nog beter aan op de praktijk. Door de nieuwe 
logistieke opzet is het mogelijk om de opleiding te stapelen en naar wens op maat uit te brei-
den met verschillende onderwerpen. Hierdoor is de opleiding Logistiek Supervisor een gede-
gen opleiding voor een mooie carrière in de logistiek met als voordeel dat deze toegepast kan 
worden binnen elk bedrijf. 

Als logistiek supervisor bent u verantwoordelijk voor het logistiekbeleid, logistieke processen, perso-
neelsbeleid, aanwinst en het onderhouden van zakelijke contacten. U voert op eigen initiatief de taken 
binnen de organisatie uit. U stuurt de medewerkers aan om hun taken te kunnen uitvoeren. Bij afwij-
kingen zorgt u voor oplossingen en past u de procedures aan. U rapporteert dit direct aan uw leidingge-
vende. Deze opleiding is de ideale opstap naar een HBO opleiding Logistiek en Economie. 

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (toekomstig) logistiek supervisors.

Niveau
MBO 4

Vooropleiding
De opleiding Logistiek Teamleider Warehouse kan u in sommige gevallen vrijstelling verlenen tot voor en-
kele modulen. Voor de opleiding Logistiek Supervisor Warehouse is geen specifieke vooropleiding vereist, 
echter gerichte praktijkervaring in de branche en een vooropleiding als Logistiek Teamleider Warehouse 
zorgen voor een goede aansluiting op het lesprogramma. 

Programma
De opleiding bestaat afhankelijk van de genoten vooropleiding onderstaande modulen: 

Module Relatiebeheer / Inkoop- en verkoopbeleid logistiek
Van u mag verwacht worden dat u zicht staande houdt in verschillende situaties. Denk hierbij aan in- en 
verkoopsituaties. U bent in staat tot het voeren van een goed relatiebeheer en kent het klappen van de 
zweep als het gaat om inkoop het voeren van inkoopgesprekken en het maken van leverancierskeuzes. U 
bent in staat overeenkomsten op te stellen en kunt deze controleren. U bent op de hoogte van de verze-
keringen die nodig zijn en weet waarom deze moeten worden afgesloten. U leert meer over internationale 
handel en weet hoe u met klachten om kunt gaan. 

Module Bedrijfseconomie / Logistiek rekenen
Deze module is opgebouwd uit twee onderdelen bedrijfseconomie gericht op het exploiteren en beheren 
en bedrijfseconomie gericht op het financieren. U leert meer over het berekenen van kosten, kostprijsele-
menten, kostprijsberekening en kostprijs differentiatie. Na het volgen van deze module zijn begrippen als 
variabele kosten, personele kosten, winstopslag en verkoopprijs geen onbekend terrein meer voor u. 
Module Personeelsbeleid / Arbeidsovereenkomst en sociaal beleid in de logistiek
Tijdens de opleiding logistiek teamleider warehouse heeft u geleerd dat goede logistiek valt of staat met 
goed (opgeleid) personeel. Tijdens de opleiding logistiek supervisor gaan we dieper in op de arbeidsover-
eenkomsten en het sociaal beleid in de logistiek.

Module Inkomende en uitgaande goederenstroom / orderafhandeling 
Deze module is versneld en is voor diegenen die geen relevante vooropleiding kunnen aantonen. Een goe-
de supervisor is op de hoogte van het proces op de werkvloer. In deze module komen onderwerpen als een 
administratieve afhandeling, proces van orderontvangst tot goederenopslag, derving, gevaarlijke stoffen, 
orderproductie, documentsoorten, enzovoorts aan bod. Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen wij u 
graag naar de opleiding logistiek teamleider warehouse. 
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‘Duidelijke uitleg 
met voorbeelden uit 

de praktijk’

Abel – Student Logistiek

Module Leidinggeven / Manager transport en logistiek
Deze module is verplicht voor diegenen die geen gerichte vooropleiding hebben gevolgd. Indien u de 
opleiding logistiek Teamleider Warehouse heeft gevolgd kunt u mogelijk vrijstelling aanvragen. Een logis-
tiek supervisor kent de aspecten van de organisatie en de organisatiecultuur. U kent de doelstellingen en 
het beleid van de organisatie. U staat communicatief sterk, zeker als het gaat om conflicthantering. U kan 
overleg voeren en geeft duidelijk leiding door te motiveren, instrueren, begeleiden, controleren, delegeren 
en plannen.

Tijdens uw opleiding logistiek supervisor warehouse werkt u met een voor u samengestelde checklijst, 
hierop kunt u aangeven of u het inzicht, de kennis en de vaardigheid beheerst. Daar wij de samenwerking 
met het bedrijfsleven belangrijk vinden maken wij gebruik van de praktijk. Een werkplek of stageplek is een 
pré, maar geen vereiste voor deze opleiding.

Examen
Elke module wordt afgesloten met een examen. 
Voor aanmelding van een examen logistiek dien je 
contact op te nemen met een van onze medewerkers. 

U kunt tijdens het examen vragen verwachten die gere-
lateerd zijn aan onderstaande onderwerpen:
• Inkoop van opslagmiddelen en diensten
• Value Added Logistics
• Handelingsbeleid
• Distributieplanning
• Trends in op- en overslagsector
• Formules opslagbedrijven
• Material requirements planning
• Netwerkplanning
• Personeelsbeheer bij de logistieke

dienstverlener
• Arbeidsovereenkomst in de logis-

tiek
• Sociaal beleid in de logistiek
• Logistieke beleidsvoering
• Marktbewerking
• Markt en marktpositie
• Verkoopbeleid logistiek
• Offerte maken
• Registreren en inventariseren van

voorraden
• Voorraadsystemen
• Voorraadanalyses
• Voorraadbeleidstaken

Studiebelasting
Circa vijf klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat
U bent zelf als kandidaat verantwoordelijk voor inschrijving van het examen via ons kantoor. 

Informatie
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail 
via info@delaatkenniscentrum.nl

Neem vandaag nog 
contact met ons op!

Klanten Vertellen

https://delaatkenniscentrum.nl/contact/

