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ROC Tilburg 
Naast de drie reguliere BBL (Beroepsbegeleidende leerweg) opleidingen (Logistiek 
Medewerker, Logistiek Teamleider en Logistiek Supervisor) zijn er nog twee BOL (Beroeps 
opleidende leerwegen) opleidingen: Logistiek Medewerker en Manager Transport & Logistiek. 
 
 
Manager Transport en Logistiek (MTL) kent drie beroepspraktijkvorming-periodes (BPV), 
verdeeld over de drie leerjaren. In eerste leerjaar ligt de nadruk vooral op het opdoen van 
ervaring op de werkvloer. Hierbij is het van belang dat de stagiair afgebakende taken 
toebedeeld krijgt, waardoor praktijkervaring opgedaan kan worden. De rode draad tijdens deze 
stage is de interne logistiek. 
 
In het 2e leerjaar ligt de nadruk op beheerstaken en maakt de stagiair een stap richting de 
administratieve kant. De rode draad tijdens deze stage is daarom dan ook externe- en 
overhead logistiek. 
 
Het 3e/ laatste leerjaar staat in het teken van de afstudeerstage. De stagiair past tijdens deze 
stage al zijn geleerde kennis toe, door het uitvoeren van een opdracht (welke in afstemming 
met het stagebedrijf is bedacht). De rode draad tijdens deze stage is de interne-, externe- en 
overhead logistiek. 
 
 
In de onderstaande afbeelding is een overzicht te zien van de school- en stageperiodes per 
leerjaar. 
 

 
Figuur 1: School- en stageperiode overzicht 

 
  

BOL 4

Leerjaar 1 Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr
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Leerjaar 2 Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr

400 SBU stage stage stage stage stage school school school school school school school school school school school school school school school

Leerjaar 3 Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr

640 SBU school school school school school school school school school school stage stage school stage stage stage stage school stage stage
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Gestelde eisen aan het bedrijf: 

 Aanwezigheid van een praktijkbegeleider die de leerling begeleidt in de dagelijkse 

praktijk:  

o Tijdens de BPV wordt de deelnemer opgeleid door de praktijkopleider van het 

leerbedrijf. Hij of zij is de aangewezen persoon wanneer de student hulp, 

aanwijzingen of informatie nodig heeft.  

o De praktijkopleider is het eerste aanspreekpunt voor de stagiair, heeft wekelijks 

een kort gesprek met de stagiair over de voortgang van de BPV. 

o De praktijkopleider is aanwezig bij de voortgangsgesprekken met de BPV-

begeleider van school en de deelnemer.   

o De leerling leert de vaardigheden die bij het vak horen.  

 Het bedrijf is een erkend leerbedrijf. 

o Om u aan te melden; ga naar www.s-bb.nl. Selecteer onder ket kopje 

“bedrijven” leerbedrijf worden en vul de het formulier in. 

Nadat u dit formulier heeft ingevuld neemt de administratie van SBB-contact met u op om een 
afspraak te maken voor de erkenning als leerbedrijf. Als leerbedrijf kunt u bovendien gebruik 
maken van aantrekkelijke financiële regelingen voor het opleiden van leerlingen.  
 
 
 
Hetgeen dat u kunt verwachten van de stagiair: 
Kennis en vaardigheden worden niet meer uitsluitend op school aangeleerd, maar voor een 
deel van de opleiding ook in een erkend leerbedrijf. Immers, een vak kun je het beste daar 
leren waar het wordt uitgeoefend, namelijk op de werkvloer.  
 
De BPV verloopt aan de hand van praktijkopdrachten die door de mentor verstrekt worden. In 
het BPV-boekje staan alle competenties per kerntaak en werkproces die de deelnemer in de 
BPV eigen dient te maken.   
 
 
 

  

http://www.s-bb.nl/

