
 

8 

 
 

 

VISTA College  
 
VISTA college ontwikkelt Limburgse krachten voor morgen! 
De arbeidsmarkt schreeuwt om gekwalificeerde vakmensen. Medewerkers die weten waar ze 
het over hebben en die van aanpakken weten. Werknemers die toekomstgericht zijn en die 
verandering zien als onderdeel van ontwikkeling en innovatie. Met dat beeld voor ogen leiden 
wij gemotiveerde mensen op. Ons gevarieerde opleidingsaanbod stemmen we af op de vraag 
in de markt en de ontwikkelingen en mogelijkheden in de Limburgse regio. We onderhouden 
dan ook intensief contact met het bedrijfsleven. Zijn alert op trends en kansen. En staan open 
voor sterke netwerken en inspirerende samenwerkingen. Wij geloven in die wisselwerking. 
Niet alleen met bedrijven, maar ook met lokale overheden, andere onderwijsinstellingen en 
uiteraard onze studenten. Ons eigentijdse en flexibele onderwijs leidt dan ook tot unieke en 
trotse vakmensen met een duidelijke visie.  
Daar staan we voor. Daar mag iedereen ons op aanspreken. 
 
Omvang stage c.q. afstuderen 

Binnen VISTA college kennen we op drie niveaus opleidingen in de logistiek. We bieden zowel 
de BOL (beroeps opleidende leerweg) als de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) aan. De 
stagemomenten zijn vaste momenten in de opleiding. De planning van deze momenten kunt 
u opvragen bij de contactpersoon per opleiding. 
 

Opleiding Niveau Leerweg Duur  Locatie 

Logistiek medewerker 2 BOL en BBL 2 jaar Sittard en Heerlen 

Logistiek teamleider 3 BOL en BBL 2 jaar Sittard en Heerlen 

Logistiek supervisor 4 BOL en BBL* 3 jaar Sittard en Heerlen 

* BBL alleen in Heerlen  

Gestelde eisen aan een bedrijf 
 
 
Wat kunt u verwachten van een student? 

Logistiek medewerker > niveau 2 
We leren de studenten tot logistiek medewerker praktisch om goederen en producten te 
ontvangen, op te slaan en verzenden en orders te verzamelen. Naast de aandacht voor 
productiviteit tijdens de lessen, staan ook Arbo, veiligheid en inrichting van de omgeving op de 
lijst. Een logistiek medewerker moet immers allround kunnen werken. 
 
Logistiek teamleider > niveau 3 
We leren de studenten tot logistiek teamleider een team van logistiek medewerkers aan te 
sturen. Ze leren werkzaamheden te coördineren en bij te dragen aan de verbetering van het 
logistieke proces. Ze leren ook verantwoordelijk te zijn voor het daadwerkelijk realiseren van 
de doelstellingen van de afdeling en te zorgen voor goede werkomstandigheden. Ook maken 
we de studenten ervan bewust dat ze een voorbeeldfunctie hebben.  
 
 
 
 

Locatie: Heerlen, Sittard 

Contact: zie schema 
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Logistiek supervisor > niveau 4 
De studenten van de opleiding logistiek supervisor werken zowel vanuit kantoor als op de 
werkvloer. Ze leren het werkproces aan te sturen en hebben veel contact met teamleiders en 
collega’s van andere teams. Daarnaast leren ze te zorgen voor een efficiënte en 
kostenbewuste manier van werken. Ze leren om vanuit eigen inzicht voorstellen te doen om 
het logistieke beleid te verbeteren en dat werk, beschikbaarheid en capaciteit van 
medewerkers optimaal op elkaar zijn afgestemd. Ze leren zowel een aansturende als 
uitvoerende rol en verantwoordelijk te zijn voor de eigen taken en de resultaten van het team.  
 
Een goede stage is een voorwaarde om diploma te halen 

Tijdens de stage, de beroepspraktijkvorming, staat de stagiair met beide benen in de praktijk. 
Hij/zij past al het geleerde toe en leert nog veel meer vaardigheden van u als praktijkopleider. 
De praktijkbegeleider van school en u de praktijkopleiders van het leerbedrijf beoordelen de 
beroepshouding, resultaten en de inzet. Een positieve beoordeling van de stage is een 
voorwaarde om het diploma te halen. 
 
Contactgegevens 

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met een van onderstaande 
medewerkers. 
 

Opleiding BOL Heerlen BBL Heerlen BOL Sittard BBL Sittard  

Logistiek 
mede-
werker 

Wim 
Thomassen 
06-23932499 
wthomassen@a
rcuscollege.nl 

Jos Remmel   
06-29543618 
jremmel@arcus
college.nl  

Tommy Neven  
06-53733784 
t.neven@leeuwen
borgh.nl 
Geert Hilkens  
06-41607360 
g.hilkens@leeuwe
nborgh.nl 

Sven Hofman 
06-26778109 
s.hofman@leeu
wenborgh.nl 
 

Logistiek 
teamleider 

Ivo Gommans 
06-16018746 
igommans@arc
uscollege.nl  

Jos Remmel  
06-29543618 
jremmel@arcus
college.nl  

Tommy Neven 
06-53733784 
t.neven@leeuwen
borgh.nl 
Geert Hilkens 06-
41607360 
g.hilkens@leeuwe
nborgh.nl 

Sven Hofman 
06-26778109 
s.hofman@leeu
wenborgh.nl 
 

Logistiek 
supervisor 

Nieck Huygen 
06-82005954 
nhuygen@arcus
college.nl  

Jos Remmel  
06-29543618 
jremmel@arcus
college.nl  

Tommy Neven 
06-53733784 
t.neven@leeuwen
borgh.nl 
Geert Hilkens 06-
41607360 
g.hilkens@leeuwe
nborgh.nl 
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