
 

 
 
 
 

Alfa-college 
Als gediplomeerd logistiek supervisor coördineer en begeleid je de werkzaamheden in het 
magazijn. Je zorgt dat alles goed verloopt tijdens de inkomende en uitgaande goederen. Je 
bent ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid. De opleidingen worden 
in de varianten BOL en/of BBL.   
 
Opleidingen: 

 Chauffeur goederenvervoer niveau 2 betreft een 2 jarige opleiding in Hoogeveen en 
Hardenberg in de BBL. (1 dag school overige werk). 

 Logistiek medewerker niveau 2 betreft een 2 jarige opleiding in Groningen, Hoogeveen 
en Hardenberg in de BBL en BOL. ( BOL; volledig school 1e jaar 1 dag stage en 2e jaar 
2 dagen stage) 

 Logistiek teamleider niveau 3 betreft een 2 jarige opleiding in Hoogeveen en 
Hardenberg in de BBL en BOL. (1e jaar 1 dag stage en 2e jaar 2 dagen stage) 

 Logistiek supervisor niveau 4 betreft een 3 jarige opleiding in Hoogeveen en 
Hardenberg in de BBL en BOL. (1e jaar 1 dag stage, 2e jaar 2 dagen stage en 3e jaar 3 
dagen stage) 

 
BOL-variant: 
- 1e jaar les logistiek medewerker 
- 2e jaar les logistiek teamleider 
- 3e jaar les logistiek supervisor 
 
In alle jaren krijg je verdieping in de transport en logistiek. 
De student ontvangt een diploma Logistiek supervisor en een certificaat 
Middenkaderfunctionaris logistiek management. 
 
BBL-variant: 
In de BBL-variant ga de student 1 dag per week naar school en heb heeft hij/zij voor minimaal 
24 uur een werkplek bij een bedrijf in de logistieke sector. Op de lesdag krijg de student theorie 
aangereikt over het werk van een logistiek supervisor en algemene vakken. 
 
Let op: de student dient te beschikken over een werkplek (tenminste 20 uur per week). Als 
hij/zij nog geen werkplek heeft, krijgt hij/zij op school informatie over het vinden van een erkend 
leerbedrijf voor deze opleiding. 
 
Omvang stage c.q. afstuderen  

Opleiding Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 

Chauffeur 
goederenvervoer 

1 dag school, overige 
dagen werken 

1 dag school, overige 
dagen werken 

- 

Logistiek 
medewerker 

1 dag per week stage 2 dagen per week 
stage 

- 

Logistiek teamleider 1 dag per week stage 2 dagen per week 
stage 

- 

Logistiek supervisor 1 dag per week stage 2 dagen per week 
stage 

3 dagen per week 
stage  

 

Locatie: Hoogeveen 
Contact: kjh.heijnen@alfa-
college.nl 
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Omvang logistiek projecten  

Dit is verschillend. Het betreft voornamelijk projecten in leerjaar 3, logistiek supervisor niveau 

4. Hierbij moeten studenten o.a. een plan van aanpak schrijven met daarin de volgende 

aandachtspunten: probleemdefinitie, doelstelling, knelpuntenanalyse, verbeter- en 

optimalisatievoorstellen, rapportage en SWOT-analyse. Alles moet SMART/ STAR 

geformuleerd worden. Daarnaast moeten studenten een (eind)presentatie geven op het 

(stage)bedrijf en op school.  

 

Gestelde eisen aan een bedrijf 

 Een bedrijf dient erkenning aan te vragen voordat ze een student mogen begeleiden; 
dit kan via www.stagemarkt.nl 

 Begeleiding van de student gedurende de stageperiode.  
 
 
Wat kunt u verwachten van een student? 
Voor niveau 2 en 3 betreft het vooral meewerken op de werkvloer. Voor niveau 4 betreft het 
1e jaar meewerken op de werkvloer, 2e jaar planning en controle en het 3e jaar ook 
verbetervoorstellen en beleid, personeelsmanagement, klachtenafhandeling.  
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met dhr. Kasper Heijnen. 
 
E-mail: kjh.heijnen@alfa-college.nl  
Tel. nr.: 088-334 24 23 
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