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Medewerker Logistiek 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 Medewerker Logistiek Ware-
house de ideale opstap naar een mooie carrière in de logistiek en kan deze toegepast worden 
binnen elk bedrijf. 

Met de opleiding Medewerker Logistiek Warehouse ben je goed voorbereid op de verantwoordelijkheid 
en variëteit van een baan als logistiek medewerker. Als Logistiek Medewerker Warehouse hou je je bezig 
met de binnenkomende orders en maakt je goederen verzendklaar. Je zorgt ervoor dat de binnenko-
mende voorraden op de juiste plek terecht komen en de kwaliteit ervan behouden blijft. De opleiding 
Medewerker Logistiek Warehouse is een volwaardige vakopleiding waarbij je kennis op doet over wat er 
bij een baan als logistiek medewerker allemaal komt kijken.

Doelgroep
De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse is bedoeld voor (toekomstige) magazijnmedewerkers die 
in een magazijn, warehouse of distributiecentrum verantwoordelijk willen zijn voor de binnenkomende 
orders, goederenopslag en het verzendklaar maken van goederen. Voor mensen die al werkzaam zijn op 
een logistieke afdeling is deze opleiding een goede aanvulling op hun kennis.  

Niveau
MBO 2

Vooropleiding
Voor de opleiding Medewerker Logistiek Warehouse is geen specifieke vooropleiding vereist. Van jou wordt 
verwacht dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst (niveau 2F). Lees op onze website meer over het 
vereiste niveau. 

Programma
De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse bestaat onderstaande uit drie modulen.

Module ontvangst en verwerking van goederen
• Logistiek en groothandel
• Samenwerken
• Goederenontvangst
• Retourgoederen en emballage
• Goederenopslag
• Hulp -en transportmiddelen
• Borden in het magazijn
• Derving
• Onderhoud en schoonmaak
• Gevaarlijke stoffen
• Magazijnlay-out
• Kwaliteit en arbo
• Knelpunten
• Voorraadtekorten en voorraadoverschotten
• Voorraadsysteem

Module Verzamelen en verzendklaar maken van goederen
Tijdens deze module behandelen we de volgende onderwerpen:
• Orders
• Orderproductie voorbereiden
• Orders verzamelen
• Voorraadinventarisatie
• Milieu en hygiëne in het magazijn
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‘Keuze uit een 
schriftelijk of 

online examen’

Module Inventariseren van de voorraad
Tijdens deze module behandelen we de volgende onderwerpen:
• Verzendklaar maken
• Goederen laden
• Transport

Examen
Elke module wordt afgesloten met een examen. Je kunt kiezen voor een schriftelijk examen óf een online 
examen. Je sluit je opleiding af met een diploma welke wordt afgegeven door een externe examenbank. In 
overleg met onze adviseurs kun je een keuze maken voor een IVIO of LEC diplomering. 

Voor aanmelding van een examen logistiek dien je contact op te nemen met een van onze medewerkers. 

Om je een indicatie te geven van het niveau geven wij je graag een beeld van de onderwerpen die u op het 
examen kunt verwachten. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de website.

Studiebelasting
Circa vier klokuren per lesweek.

Diploma
Het examen wordt afgenomen door de Stichting LEC of 
het IVIO. U bent zelf als kandidaat verantwoordelijk voor 
inschrijving van het examen via ons kantoor. De kosten 
voor het online examen Logistiek medewerker bedragen 
ongeveer 90,- euro. Bij het online examen worden de drie 
modulen in een keer geëxamineerd . 

De kosten voor het schriftelijk examen bedragen ongeveer 
65,- euro per module. Het examen doe je in je vertrouwde 
lesomgeving. 

Informatie 
Heb je vragen of wil je meer weten over deze opleiding? 
Neem dan gerust contact met ons op via 
telefoonnummer 040-2485582 of per mail via 
info@delaatkenniscentrum.nl. 
Wij helpen je graag verder!

Vervolgstudie
De opleiding medewerker 
logistiek warehouse met goed gevolg afgeslo-
ten. Studeer verder en start met de opleiding 
logistiek teamleider warehouse. 

Neem vandaag nog 
contact met ons op!

Klanten Vertellen

https://delaatkenniscentrum.nl/contact/

