
 

 

 

 

 

 

 

 

Albeda College 

 
Logistiek is meer dan alleen het transport van goederen van de ene naar de andere 
plek. Het is een verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen 
en vervoeren van een stroom goederen. Doel is daarbij is om goederen zo snel, 
efficiënt en veilig mogelijk te verwerken. Albeda biedt de volgende logistieke 
opleidingen aan: 

 
 Entree-opleidingen bij Albeda startcollege: 

o Assistent logistiek (bol)  

 https://www.albeda.nl/entree-verkoop-logistiek/assistent-logistiek-entree-bol  

o Assistent logistiek (bbl) 

 https://www.albeda.nl/economie/entree-opleiding-assistent-logistiek-bbl  

 

 Opleidingen op niveau 2 bij Albeda College Economie & Ondernemen: 

o Logistiek medewerker (bol) 

 https://www.albeda.nl/sales-logistiek/logistiek-medewerker-bol  

o Logistiek medewerker voor anderstaligen (bol)  

 https://www.albeda.nl/sales-logistiek/logistiek-medewerker-voor-anderstaligen-bol  

o Logistiek medewerker (bbl) 

 https://www.albeda.nl/sales-logistiek/logistiek-medewerker-bbl  

o Logistiek medewerker in het Westland (bbl) 

 https://www.albeda.nl/sales-logistiek/logistiek-medewerker-in-het-westland-bbl  

 

 

Voor meer informatie over de bbl opleidingen wordt verwezen naar: 
 https://www.albeda.nl/werken-en-leren-bbl-opleidingen  
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Entree-opleidingen bij Albeda startcollege: 

 Assistent logistiek (bol)  

 Assistent logistiek (bbl) 

 

Wanneer je aan de slag wilt bij een bedrijf maar geen vmbo-diploma hebt dan kan je door 

deze opleidingen toch aan de slag binnen de logistiek. De studenten leren om veel 

processen tegelijkertijd in de gaten te houden en zijn echte aanpakkers, die zichzelf later 

zien werken in een magazijn, distributiecentrum of een transportbedrijf.  

Deze opleiding wordt aangeboden op meerdere locaties:  
o Buys Ballotlaan, Vlaardingen 
o Sportlaan, Rotterdam 
o Fazantenlaan, Hellevoetsluis 
o Europa, Naaldwijk, Naaldwijk 

 
Voor vragen kunt u terecht bij de volgende medewerkers.   
Contactpersoon Sportlaan:  
Naam   De heer J. Erkens 
Telefoonnummer  010-2928200 
E-mail   j.erkens@albeda.nl  
 
Contactpersoon Fazantenlaan:  
Naam   Mevrouw D. A. Visser 
Telefoonnummer 06-11012602 
E-mail   Judith.visser@albeda.nl  
 
Contactpersoon Buys Ballotlaan en Europa:  
Naam   Mevrouw T. Merchen 
Telefoonnummer 06-33686742 
E-mail   t.merchan@albeda.nl  
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Opleidingen op niveau 2 bij Albeda College Economie & Ondernemen: 

 Logistiek medewerker (bol) 

Onze studenten zijn benieuwd naar hoe een grote organisaties producten op de juiste plek 

krijgen. Zij willen hier ook graag mee ondersteunen om de goederestromen van de klanten 

te organiseren en alle bijkomende activiteiten die hierbij komen kijken.  

 

 Logistiek medewerker voor anderstaligen (bol)  

Onze studenten zijn benieuwd naar hoe een grote organisaties producten op de juiste plek 

krijgen. Zij willen hier ook graag mee ondersteunen om de goederestromen van de klanten 

te organiseren en alle bijkomende activiteiten die hierbij komen kijken. De studenten van 

deze opleiding zijn nog wel bezig met de Nederlandse taal beter te beheersen alleen 

beheersen ze wel een andere vreemde taal wat voor bedrijven ook van pas kan komen.  

 
Voor vragen kunt u terecht bij de volgende medewerker; 
Naam   Patrick Linscheer 
E-mail   p.linscheer@albeda.nl  

 
  

mailto:p.linscheer@albeda.nl
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 Logistiek medewerker (bbl) 

Onze studenten zijn benieuwd naar hoe een grote organisaties producten op de juiste plek 

krijgen. Zij willen hier ook graag mee ondersteunen om de goederestromen van de klanten 

te organiseren en alle bijkomende activiteiten die hierbij komen kijken. Op deze opleiding 

leren zij ook alles over de processen binnen logistieke bedrijven.  

 

 Logistiek medewerker in het Westland (bbl) 

Onze studenten zijn benieuwd naar hoe organisaties in het Westland en omstreken 

functioneren. Zij willen hier ook graag mee ondersteunen om de goederestromen van de 

klanten te organiseren en alle bijkomende activiteiten die hierbij komen kijken. Op deze 

opleiding leren zij ook alles over de processen binnen logistieke bedrijven.  

 
Voor vragen kunt u terecht bij de volgende medewerker.   
Naam   Cobie Scheffers 
E-mail   C.scheffers@albeda.nl  

 

 

mailto:C.scheffers@albeda.nl

