
DIT LEER JE TIJDENS DEZE OPLEIDING:

 • Je bouwt aan een stevige basis vakkennis
 • Je leert logistieke processen aansturen, analyseren 
  en verbeteren
 • Je traint vaardigheden die nodig zijn om verbinder te 
  zijn tussen management, beleid en uitvoering 

Een greep uit de onderwerpen van deze opleiding:
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VLISSINGEN

Het vakgebied logistiek is volop 

in beweging. Goederenstromen 

gaan de hele wereld over. Ook 

dichterbij huis is logistiek 

onmisbaar. Online verkopen 

dagen de hele logistieke keten 

uit. Met de deeltijd Associate 

degree opleiding ga jij deze 

uitdagingen graag. Je leert 

hoe goederen- en geldstromen 

binnen bedrijven of binnen 

een gehele logistieke keten 

moet inrichten. Je ontdekt hoe 

je logistieke optimalisaties 

kunt bereiken met behulp van 

analyse modellen en de inzet 

van moderne technologieën. 

Met die kennis speel je een 

belangrijke rol bij die bedrijven 

waar logistiek een belangrijke 

succesfactor is. 

CHECK! 
hz.nl/logistiek-dt

voor het volledige programma, 
open dagen en webinars

FLEXIBEL ONDERWIJS 

Studeren in deeltijd betekent dat je flexibel onderwijs 
krijgt. Om je diploma te halen, toon je aan dat je 
leeruitkomsten beheerst. Een leeruitkomst is een 
bepaald eindniveau van een vak of onderwerp in jouw 
studie. De volgorde van onderwerpen is ingedeeld in 
semesters. Je leert online, klassikaal en met studenten. 
Dat doe je in overleg met je studiebegeleider. 

verandering

planning

voorraadbeheer

aansturingsvaardigheden

kosten en baten

logistieke processen

verbinden



PRAKTISCHE INFORMATIE

Studieduur
Een Associate degree opleiding duurt over het 
algemeen 2 jaar. Mogelijk kun je de studieduur 
verkorten, door eerder opgedane kennis aan te 
tonen of af te toetsen.  

Studiebelasting
De studiebelasting is afhankelijk van hoe jij je 
studie plant en in hoeverre je werk en studie kan 
combineren. Over het algemeen kun je rekenen 
op zo’n 20 uur studie. Hoeveel tijd je aan je studie 
besteedt hangt mede af van de werkervaring en 
kennis die je al hebt en het aantal leeruitkomsten 
dat je per semester inplant.  

Werkplek
Je hebt een werkplek waar je minimaal 16 uur 
per week werkt met een bedrijfscontext waarin 
je logistieke opdracht kunt uitvoeren. Ook heb je 
een werkplekbegeleider vanuit het bedrijf nodig 
die minimaal een hbo-diploma heeft. Vooraf 
bekijken we of jouw werkplek geschikt is. 
 
Toelatingseisen
Je bent toelaatbaar met een mbo-4 diploma of 
havo/vwo diploma. Heb je een diploma met een 
C&M profiel dan kan je toegelaten worden door 
middel van een wiskundetoets.

 

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent 
tot deze opleiding? Neem dan deel aan het 
Toelatingsonderzoek 21+. Dit onderzoek bepaalt 
of je over voldoende reken- en taalkundige 
basisvaardigheden beschikt. Rond je dit 
succesvol af, dan mag je starten met de opleiding. 

ONZE BELOFTES AAN JOU

PERSOONLIJKE  AANDACHT
Je studieloopbaancoach (SLC) houdt samen met 

jou je studievoortgang in de gaten en adviseert 

en coacht. Hij of zij bespreekt met jou hoe je 

leeruitkomsten handig kunt plannen in 

combinatie met je werk en privéleven. En hoe je 

leeruitkomsten kunt integreren in je werk. Bij 

docenten kun je terecht met inhoudelijke vragen. 

Zij helpen je de juiste kennis te vinden.

VRIJSTELLINGEN
Samen met jou bekijken we over welke 

competenties en niveaus je al beschikt. De kennis 

en vaardigheden die je hebt toon je aan met een 

portfolio. Als je dit voldoende hebt gedaan kun je 

vrijstelling(en) aanvragen. 

DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL
We kennen je bij naam en tijdens je studie 

begeleiden we je goed. Je studeert ook samen met 

andere studenten.

‘’Logistiek is de verbindende schakel binnen en tussen bedrijven. In de 
kern leer je het ontwerpen en managen van logistieke processen door 
gebruik te maken van vernieuwende technieken en middelen.’’ 

Docent logistiek 

NA DE OPLEIDING
Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd! Na 
het behalen van de Associate degree 
Logistiek, mag je de titel ‘Ad’ achter je 
naam zetten. 

Je zult met name functies gaan vervullen 
op de gebieden van: 

• Inkoop

• Productielogistiek

• Warehousing

• Transport management

• Supply chain management

• Project- of teamleider logistiek


