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ROC Nijmegen 
 
Binnen de (BBL-)opleiding Logistiek Supervisor leert de student alles over de logistieke 
processen binnen bedrijven, maar ook alles over het personeel. Tijdens de opleiding worden 
de volgende kerntaken getoetst: 

 Het leveren van input voor en het uitvoeren van een beleidsplan. 

 Het aansturen van het logistieke proces. 

 Het uitvoeren van het personeelsbeleid. 

 Het onderhouden van zakelijke contacten. 
 
 
De (BBL-)opleiding Planner Wegtransport focust tijdens de opleiding dan weer op het 
aansturen van chauffeurs, het plannen van ritten en het beheren en controleren van de 
rijtijdenwet. Verder wordt er ook aandacht besteed aan het gereedmaken van de 
rittenadministratie, het rapporteren en het opstellen en bewaken van budgetten. Tot slot komen 
de logistieke systemen en automatisering aan bod. 
 
 
Manager Transport en Logistiek is een BOL-opleiding waar de studenten leren hoe ze 
goederenstromen in opslag en transport en assemblagewerkzaamheden moeten 
regelen/managen. Verder leert de student ook hoe de contacten met leveranciers en klanten 
onderhouden moeten worden, hoe een budgetplan opgesteld en bewaakt moet worden en hoe 
collega’s aangestuurd moeten worden. Een ander aspect dat de student leert zijn de wettelijke 
regelgeving van Arbo, milieu en producthygiëne. Tot slot komt aan bod hoe de student het 
beste het management kan ondersteunen bij het maken van het ondernemersbeleid en hoe 
met het personeelsbeleid om te gaan. 
 
 
Afhankelijk van de leerweg (BBL of BOL) verschillen het aantal uur dat stage gelopen moet 
worden. Bij de BBL-opleiding werkt de student 4 dagen mee binnen het bedrijf en gaat 1 dag 
naar school. De studenten die een BOL-opleiding volgen lopen elk leerjaar in minimaal een 
blok van 10 weken stage (afhankelijk van de opleiding). 
 
 
  

Locatie: Nijmegen 
Contact:  
e.vanmegen@roc-nijmegen.nl 
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Gestelde eisen aan het bedrijf 

 Aanwezigheid van een praktijkbegeleider voor vragen van de student en hulp 

gedurende de stageperiode 

 Het bieden van tijd en ruimte aan de student om zijn/haar stageopdrachten te vervullen 

 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 mee binnen de organisatie 

 De student voert (ook) verschillende stageopdrachten uit 
 
 
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met dhr. Evert-Jan van 
Megen, coördinator team Logistiek.  
 
E-mail: e.vanmegen@roc-nijmegen.nl  
Tel.: 06 – 40 87 67 10 
 
  

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