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ROC Rivor 
 
Eén van de BBL-opleidingen die het ROC Rivor aanbiedt is Logistiek Supervisor, welke 
drie leerjaren duurt. Deze opleiding is gericht op de praktijk, waardoor de student dan ook 
gedurende de hele opleiding minimaal 20 uur per week stagelopen en 1 dag naar school 
gaan. Hetgeen dat de student gedurende de 3 leerjaren geleerd krijgt is het volgende: 

 Leidinggeven 

 Logistiek beleid 

 Inkoop 

 Relatiebeheer 

 Personeelsmanagement 

 Transportmanagement 

 Communicatie 
 
Verder biedt het ROC Rivor ook de (BOL-)opleiding Manager Transport en Logistiek aan. 
Gedurende de studie leert de student de opslag en het vervoer van de goederen zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. Ook bij deze opleiding krijgt de student zowel theorie- als 
praktijkopdrachten over: 

 Logistieke processen 

 Informatiesystemen 

 Marketing 

 Managementtaken 

 Personeelsbeleid 
 
 
In het 1e leerjaar loopt de student stage van medio april tot aan de zomervakantie. Vervolgens 
loopt de stage in het 2e leerjaar van september tot medio november. De stage in het 2e leerjaar 
mag bij hetzelfde bedrijf als in het 1e leerjaar uitgevoerd worden. Het voordeel hiervan is dat 
de student 20 weken bij hetzelfde bedrijf stage kan lopen en eventueel in de zomervakantie 
bij kan springen (vakantiebaantje), mocht hier vanuit de student en het bedrijf behoefte aan 
zijn. Tot slot lopen de studenten in het 3e leerjaar stage van november tot medio april. 
 
Gestelde eisen aan het bedrijf 

 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 

  

Locatie: Tiel 
Contact: 
natasjavanduijn@rocrivor.nl  

http://www.s-bb.nl/
mailto:natasjavanduijn@rocrivor.nl
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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 levert praktijkopdrachten aan, zoals: 
o Het maken van een magazijn lay-out 
o Het maken van verbeterplannen met betrekking tot de logistieke processen 

 
Opleiding           Niveau Vorm  Duur  
Logistiek medewerker  2 BBL 2 jaar  
Chauffeur goederenvervoer  2 BBL  2 jaar  
Logistiek teamleider    3 BBL  2 jaar  
Planner wegstransport   3 BBL  2 jaar  
Logistiek supervisor    4 BBL 3 jaar  
Manager transport & logistiek  4 BOL  3 jaar 
 
ROC Rivor maatwerk InCompany opleidingen  
 
InCompany is een onderdeel van ROC Rivor en is ontstaan uit de behoefte aan 
bedrijfsopleidingen. De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het scholen 
van zittende medewerkers en al onze trajecten zijn echte maatwerktrajecten. Dit kunnen hele 
BBL opleidingen zijn, bijvoorbeeld logistiek maar ook ICT. Daarnaast behoren ook trainingen, 
cursussen en modules tot het aanbod. Denk bijvoorbeeld aan:  
 
- Leidinggeven en coachen  
- Code 95 bijscholing  
- Taalcursussen  
- Hospitality  
- Ondernemerschap  
- Excel 
 
Maar er is nog veel meer mogelijk!  
Neem voor meer informatie contact op met Natasja van Duijn  
 
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met mevr. Natasja van Duijn, 
BPV-coördinatie Transport & Logistiek.  
 
E-mail: natasjavanduijn@rocrivor.nl    
Tel.: 06 - 38 39 24 34    
 

mailto:natasjavanduijn@rocrivor.nl

