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SUMMA College 
 
Naast de vier reguliere BBL (Beroepsbegeleidende leerweg) opleidingen (Chauffeur 
Wegvervoer, Logistiek Medewerker, Logistiek Teamleider en Logistiek Supervisor) zijn er nog 
drie BOL (Beroeps opleidende leerwegen) opleidingen: Logistiek Medewerker, Logistiek 
Teamleider en Manager Transport & Logistiek. 
 
Manager Transport & Logistiek (MTL) kent als hoofdactiviteiten het regelen van de 
ontvangst en opslag van de inkomende goederen, het uitvoeren van het personeelsbeleid en 
de hij/zij houdt zich bezig met commerciële activiteiten. Gedurende de 4-jarige opleiding, wordt 
daarom dan ook aandacht besteed aan het volgende:  

 Logistieke processen. 

 Leidinggeven in de breedste zin van het woord. 

 Economische- en marketing aspecten van de logistiek. 

 Talenkennis. 
 
Tijdens de opleiding zal de student ieder leerjaar stagelopen. De stage in leerjaar 1 heeft als 
doel de student kennis te laten maken met de transport- en logistieke wereld. Dit doet de 
student door 3 stages te volbrengen van ieder 10 weken, waarbij de student wekelijks 2 dagen 
stageloopt. Aan het einde van de stageperiode maakt de student een verslag, welke net als 
de werkhouding beoordeeld wordt.  
 
In leerjaar 2 zijn de werkzaamheden van de stage meer gericht op het beheer en 
beheerstaken. Inzicht krijgen in de organisatie van een logistiek bedrijf of afdeling. De stage 
duurt 20 weken, waarbij de student 5 dagen per week aanwezig is. Gedurende de stage voert 
de student 10 opdrachten uit rondom logistieke vloerwerkzaamheden, administratieve 
handelingen, KAM en organisatorische werkzaamheden. Aan het einde wordt de uitwerking 
van de opdrachten gebundeld in een eindverslag. 
 
De stage in leerjaar 3 legt nadruk op het plannen, organiseren en verantwoordelijkheid krijgen 
en nemen voor diverse deelgebieden. Hierbij is het de bedoeling dat het verkregen inzicht in 
leerjaar 2 in leerjaar 3 in de praktijk wordt gebracht. De stage duurt 20 weken, waarbij de 
student 5 dagen per week aanwezig zal zijn. Ook hier krijgt de student opdrachten mee. 7 
opdrachten rondom logistieke vloerwerkzaamheden, administratieve handelingen, 
organisatorische werkzaamheden en planmatige acties. Daarnaast schrijven de studenten een 
verslag over de stage. 
 
In leerjaar 4 vindt de afstudeerstage plaats, waar leidinggevende en managementtaken in de 
praktijk gebracht worden. De student zal gedurende een periode van 20 weken, 5 dagen per 
week op alle fronten actief meehelpen om de organisatie “te runnen” en draaiende te houden. 
Denk hierbij aan de aansturing van een (beperkt) groepje medewerkers en/of (mede) 
verantwoordelijkheid dragen over een bepaald deelgebied en/of het uitvoeren van een bepaald 
project. Tijdens het afstuderen zijn er 5 opdrachten die elk een status van een examenopdracht 
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hebben. Voor elk van deze opdrachten dient de student een verslag te maken, in combinatie 
met een verslag over de stage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestelde eisen aan het bedrijf: 

 De werkzaamheden passen bij de betreffende opleiding. 

 De werkplek is veilig.  

 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: 

 Correcte werkhouding. 

 Kennis en vaardigheden die aansluiten op het vereiste niveau. 

 Goede communicatie met alle betrokkenen en een proactieve houding. 
 
 
 
Contactgegevens: 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met één van de coördinatoren 
dhr. M. Haas of mevr. S. van Houtum.  
 
E-mail: m.haas@summacollege.nl     
Tel.: 06 31 67 55 69      
 
E-mail: cw.vanhoutum-sneijders@summacollege.nl 
Tel.: 06 31 96 36 66 

 
 

 
 
 
 

 
  

http://www.s-bb.nl/
mailto:m.haas@summacollege.nl
mailto:cw.vanhoutum-sneijders@summacollege.nl

