
 

7 

 
 
 
 
 
 

 

Graafschap College 
 
Naast de reguliere Beroepsbegeleidende Leerweg- (BBL) – opleidingen voor Logistiek 
Medewerker, Chauffeur Goederenvervoer, Logistiek Teamleider (BBL) – biedt het Graafschap 
College twee Beroeps Opleidende Leerwegen- (BOL-) opleidingen: die voor Logistiek 
Teamleider. 
 
 

Opleiding Niveau Vorm Duur 

Logistiek medeweker 2 BBL 1 jaar 

Chauffeur goederenvervoer 2 BBL 2 jaar 

Logistiek teamleider 3 BBL 2 jaar 

Logistiek supervisor 4 BBL 3 jaar 

Specialist transport & logistiek 4 BOL 3 jaar 

 
 
Tijdens de opleiding Specialist transport & logistiek leert de student in 3 leerjaren een breed 
pallet van een manager taken: allereerst het organiseren van de ontvangst, de opslag en het 
vervoer van goederen; daarnaast leert de student leiding te geven, het werk te verdelen onder 
collega’s en het aanspreekpunt te zijn.  
 
 
Alle aspecten van een Specialist transport & logistiek krijgt de student bijgebracht aan de 
hand van theorie en praktijkervaring. Van de gemiddelde 1.000 lesuren, zal de student 450 – 
900 uur praktijkervaring (BPV) opdoen. Een stage start in september. 
 
Gedurende de stages gaat de student tijdens de opleiding bij het bedrijf aan het werk. Hierbij 
werkt de student gericht aan kernactiviteiten, werkprocessen en bijbehorende competenties. 
De beroepspresentaties en de daarbij behorende competenties geven richting aan het 
leerproces, maar zorgt er ook voor dat de student zich ieder werkproces eigen kan maken. Tot 
slot formuleert de student leerdoelen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkelingsplan, welke 
vervolgens omgezet worden in een actieplan. 

  

Locatie: Doetinchem 
Contact: 
j.dejonge@graafschapcollege.nl  
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Gestelde eisen aan het bedrijf 

 Aanwezigheid van een praktijkbegeleider die de leerling begeleidt in de dagelijkse 

praktijk:  

o De praktijkbegeleider is de aangewezen persoon wanneer de student hulp, 

aanwijzingen of informatie nodig heeft 

o De praktijkbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor de stagiair 

o De praktijkbegeleider kent de eisen van de onderwijsinstelling 

o De praktijkbeleider overstijgt het niveau van de student 

o De praktijkbegeleider maakt tijd, ruimte en zorgt voor de juiste middelen om de 

student zijn taak te laten uitvoeren 

 Het bedrijf is bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en SSB, hierbij 

verstrekt u de benodigde informatie 

 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 u kunt verwachten van de stagiair 
De student werk aan: 

 Een persoonlijk ontwikkelingsplan 

 Activiteitenplan 

 Weekrapportages 

 Inlevertaken gesteld vanuit school 
 
 
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met dhr. Johan de Jonge, 
senior opleidingsmanager wegtransport & logistiek van het Graafschap College. 
 
E-mail: j.dejonge@graafschapcollege.nl  
  

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