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LOGISTIEK TEAMLEIDER TECHNISCHE
GROOTHANDEL (INCOMPANY)
Crebonummer: 253712

Mbo-3 opleiding Logistiek Teamleider
Technische Groothandel
Je werkt al weer een tijdje bij een technische groothandel in de logistiek. Je hebt in een eerder
stadium ook elders logistieke ervaring opgedaan, bent toe aan een volgende stap als teamleider of
werkt al als afdelingsverantwoordelijke in een magazijn. In elk geval weet je hoe veelzijdig de logistiek
is en hoeveel creativiteit en verantwoordelijkheid het werk met zich meebrengt. Je kent de kneepjes
van het vak, weet hoe je de troepen aanstuurt. Alleen je hebt nog geen officieel diploma...

Voor wie is deze mbo-3 opleiding bedoeld?
De mbo-3 opleiding Logistiek Teamleider Technische Groothandel
is bedoeld voor meewerkende voormannen, teamleiders of logistiek
medewerkers met coördinerende taken in de technische groothandel
met een vooropleiding:
1. lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo
theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde
leerweg en/of;
2. basisberoepsopleiding (mbo-2 niveau) en/of;
3. PiTtiG Logistiek mbo-2 Logistiek medewerker en/of;
4. vakopleiding (mbo-3 niveau) anders dan de mbo-3 opleiding
Logistiek Teamleider of vergelijkbaar en/of;
5. een positieve uitslag van een eventueel aanvullende
capaciteitentest.

Werkvorm
De kracht van deze mbo-3 opleiding is dat het vakgerichte deel van
de opleiding specifiek vóór de technische groothandelsbranche is
ontwikkeld dóór succesvolle technische groothandels. En vooral heel
praktisch: echt doen, echt uitvoeren in de praktijk en zorgen voor een
betere logistieke prestatie! Verder is deze mbo-3 opleiding een slimme
combinatie van online en offline leren. De lessen worden verzorgd door
vakbekwame docenten van het ROC via offline en virtuele lessen.

Programma
Vakinhoudelijke thema’s
•
•
•
•

Goederen ontvangen en opslaan;
Orders verzamelen;
Goederen verzenden;
Coördineren van logistieke
werkzaamheden.

Aanvullende keuzevakken
(onder andere)
•
•

Ondernemend gedrag;
Duurzaamheid in beroep.

De technische groothandel
in perspectief
•
•
•
•

Politiek & wetgeving;
Sociaal-maatschappelijk;
Vitaliteit & gezondheid;
Economisch.

Taal
•
•

Nederlands niveau 2F;
Engels (te kiezen als aanvullend
keuzevak).

Rekenen
•
•
•
•

Rekenen niveau 2F;
Getallen & verhoudingen;
Meten & meetkunde;
Verbanden.
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Vakinhoudelijke thema’s

Aanvullende keuzevakken (onder andere)

Thema 1

Thema 2

Ondernemend gedrag

Duurzaamheid in beroep

Engels

Goederen ontvangen en opslaan

Orders verzamelen

Voorbereiden van de goederenontvangst
en opslag, ontvangen en controleren van
goederen, goederenopslag, goederen
verwerken in het systeem.

Voorbereiden van orderverzameling,
orders verzamelen, voorraadinventarisatie,
magazijn-inventaris, afronden van
orderverzameling.
Thema 4

Duurzaamheid in beroep richt
zich op het leren maken van een
keuze tussen de verschillende
aspecten van duurzaamheid.
Het doel is dat de deelnemer
praktische kennis en
vaardigheden ontwikkelt over
duurzaamheid in het magazijn.

Voor Engels legt de deelnemer
een staatsexamen af in de
onderdelen luisteren, lezen,
gesprekken voeren, spreken en
schrijven.

Thema 3

Ondernemend gedrag richt
zich op de ontwikkeling van
ondernemend gedrag bij de
deelnemer. Aan bod komen
zaken als verantwoordelijkheid
nemen, initiatief nemen,
verbeteringsgerichtheid en een
lerende houding.

Goederen verzenden

Coördineren van logistieke
werkzaamheden

Voorbereiden van de goederenverzending,
controleren van te verzenden goederen,
verzendklaar maken van goederen, laden
van goederen.

Werkvoorbereiding en werkverdeling,
voortgangsbewaking en -rapportage, beheer
van materiaal en materieel, magazijnbeheer,
begeleiden van medewerkers en werkoverleg.

Leren en verbeteren tijdens
je werk staat centraal
De deelnemer wordt opgeleid via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dat betekent
dat het overgrote deel van de opleiding in de praktijk plaatsvindt binnen de uitoefening van
het werk. We noemen dat de beroepspraktijkvorming (BPV). In de beroepspraktijkvorming
werkt de deelnemer met z’n team aan logistieke verbetermodules:
•
•
•
•
•

 ericht op verbetering van de belangrijkste logistieke KPI’s van de technische groothandel zoals opslagduur,
g
uitleveringsgraad, veiligheid, gezondheid etc.;
ontwikkeld vóór en dóór logistiek managers in de technische groothandel;
met opdrachten en voorbeelden uit de technische groothandel;
met 100% herkenning van het vak en het dagelijks werk;
gericht op verbetering van de deelnemer zelf en het magazijn als geheel.

De technische groothandel in perspectief
De technische groothandel in perspectief gaat over de rol en positie die de technische groothandel inneemt in Nederland
en de bijdrage die de deelnemer daarin levert. Het belicht de technische groothandel vanuit politiek en wetgeving, economie,
maatschappij en vitaliteit.

Taal

Rekenen

Voor Nederlands legt de deelnemer een staatsexamen
af in de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken voeren,
spreken en schrijven.

Voor het vak rekenen zijn er vier domeinen beschreven,
waarin de deelnemer zich ontwikkelt, te weten getallen:
verhoudingen, meten, meetkunde en verbanden. Ook het
vak rekenen wordt afgesloten met een staatsexamen.

Als aanvullend keuzevak Engels legt de deelnemer een
staatsexamen af in de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken
voeren, spreken en schrijven.

Over de Praktijkacademie Technische
Groothandel PiTtiG
De PiTtiG Logistiek mbo-3 opleiding Logistiek Teamleider
is dé eigen mbo-3 opleiding voor logistiek teamleiders in
de technische groothandel en wordt aangeboden door
ROC De Leijgraaf vanuit de Praktijkacademie Technische
Groothandel PiTtiG: de eigen academie voor medewerkers en
leidinggevenden in de technische groothandelsbranche met
opleidingen voor verkoop, inkoop en logistiek. Van losse cursus
of training tot post-hbo programma.
De trainings- en opleidingsprogramma’s zijn specifiek voor de
technische groothandelsbranche gemaakt door succesvolle
technische groothandels. Ván, vóór en dóór de technische
groothandel dus. Groothandels die meewerkten aan de
ontwikkeling van de PiTtiG opleidingen zijn Polvo, MCB,
Mastermate, Cito, ODS, Technische Unie, Solar, Burghouwt,
Prefab Beton Veghel, A.J. Steenkist-Rooijmans en van Ommen.
Stuk voor stuk toonaangevende technische groothandels.

Over ROC De Leijgraaf
ROC De Leijgraaf is een Regionaal Opleidingen Centrum
dat mbo opleidingen aanbiedt en gespecialiseerd is
in bedrijfsopleidingen. ROC De Leijgraaf is de enige
aanbieder van mbo opleidingen die op maat voor de
technische groothandelsbranche zijn gemaakt en vanuit de
Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG worden
aangeboden. ROC De Leijgraaf is met circa 5.000 mbo
studenten een relatief kleinschalig ROC. Het ROC heeft
vestigingen in Boxmeer, Cuijk, Oss, Uden en Veghel en geeft
voor de technische groothandelsbranche les op de technische
groothandelslocaties zelf.
Voor ROC De Leijgraaf staat goed onderwijs boven alles.
De persoonlijke ontwikkeling heeft daarin een centrale plek.
Met het onderwijs daagt ROC De Leijgraaf mbo deelnemers
uit om te blijven werken aan hun toekomst.

Aanmelding, inschrijving
en start
De opleiding start in september en januari van
ieder cursusjaar. De opleiding start bij minimaal
15 ingeschreven deelnemers per groep (na intake,
eventueel assessment en toelatingstest).

Bezoek voor meer informatie, demo of
aanmelding: www.praktijkacademiepittig.nl

Programmakenmerken
Doorlooptijd
Deze mbo-3 opleiding duurt maximaal 3 jaar en
kan, indien de procedure vermindering onderwijstijd
succesvol is toegepast, in 1,5 jaar worden doorlopen.

Aantal fysieke les- en
trainingsbijeenkomsten per jaar:
•
•
•
•
•

12 lesdagen van 8 uren;
2 examendagen van 8 uren;
10 dagdelen van 4 begeleide bpv-uren
op de werkvloer;
10 uur training praktijkexaminering/praktijkexamens;
10 virtuele lessen van 3 uur (de deelnemer beschikt
-al dan niet via de werkgever- over een PC met
internettoegang).

Studiebelasting
8 uur per week (les, voorbereiding, opdrachtuitwerking,
examens etc.).

Locatie/incompany
Deze mbo-3 opleiding wordt alleen incompany
aangeboden in het eigen magazijn. De deelnemers
werken in één magazijn.

Aanvullende voorwaarden
•

•

De deelnemer heeft een arbeidsovereenkomst
van tenminste 24 uur per week gedurende de
looptijd van de opleiding;		
De groothandel is een erkend leerbedrijf voor
de mbo-3 opleiding Logistiek Teamleider
(crebonummer 25372).

Investering
De mbo-3 opleiding Logistiek Medewerker
kost € 1.758* per deelnemer per jaar.
De groothandel organiseert zelf de accommodatie
en lunch. Omdat het een wettelijk erkend mbo diploma
betreft, kan de werkgever eventueel aanspraak
maken op de Subsidie Praktijkleren. Hiervoor dient de
werkgever te voldoen aan de eisen die de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland daaraan stelt.
Kijk voor actuele regelgeving en hoogte van het
subsidiebedrag omtrent de Subsidie Praktijkleren op rvo.nl.
*) Deze prijs is gebaseerd op een optimale groepsgrootte van
15 deelnemers. Indien u minder dan 15 deelnemers per groep
inschrijft/opleidt, wordt per minder ingeschreven deelnemer
€ 1.000 per opleidingsjaar in rekening gebracht. Dit bedrag
wordt dan evenredig versleuteld over de zittende deelnemers.

