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• Margret Noorman – Opleidingscoördinator
• Gerard Boschman – Leerwerkplekcoach

Wie zijn jullie?
Wie ben je?
Waar werk?

Waar ben je benieuwd naar?

Even voorstellen:
het team in deze sessie



• Windesheim

• Associate Degree

• De opleiding

• Deeltijd versus Duaal

• Studeren in de praktijk (werkplekleren)

• Toetsing en examinering

• Beroepsproducten en studiebegeleiding

• Praktische zaken

Programma



De opleiding

Associate Degree Logistiek

Windesheim



• Community: kleinschalige opleiding

• Docenten kennen hun studenten

• Studenten kennen elkaar

• Geen grote collegezalen

• Grote school met een groot netwerk

• Docenten komen uit een divers werkveld 

Windesheim als school



In deze opleiding leer je processen in de logistieke 
keten te verbeteren en nieuwe processen succesvol 
te implementeren.

Ad Logistiek

Zeer breed werkveld: jouw beroepspraktijk centraal

Transportplanner
Inkoper
Teamleider Logistiek 
Teamleider Warehouse
Logistiek specialist (E-business, datamanagement, kwaliteitsbeheer, …)
Projectleider Logistiek Verbeterproces
Projectengineer Logistiek Verbeterproces
Projectcoördinator



Belangrijkste ontwikkelingen:
➢ Complexere klantvraag
➢ Versnelde technologische ontwikkelingen
➢ Duurzaamheid als belangrijk thema



https://www.logistiek.nl/praktijkverhalen



• Signaleert knelpunten, analyseert daarbij processen op het gebied van inkoop, productie, 
warehousing en transport.

• Ontwerpt een logistiek proces, product en/ of dienst

• Creëert draagvlak voor het logistieke verbetervoorstel

• Stelt implementatieplan op voor het logistieke verbeterplan. 

• Geeft effectief leiding aan een logistiek proces en/ of project. 

• Werkt samen in een logistieke beroepsomgeving, met diverse niveaus, culturen en disciplines.

• Communiceert effectief en zakelijk in de gangbare bedrijfstaal op alle niveaus.

• Realiseert de ontworpen oplossingen voor knelpunten in de organisatie

• Plant, beheert (monitort) en draagt zorg voor de uitvoering van de logistieke processen op 
operationeel niveau. Gebruikt daarbij KPI’s en data uit informatiesystemen.

• Stuurt en reguleert de eigen ontwikkeling op het gebied van leren, plannen, organiseren, 
loopbaanontwikkeling, professionele identiteit, professionele houding/ handelen, waarden en 
normen. 

AD Logistiek Deeltijd en Duaal - 2 jarige Hbo-
opleiding op niveau 5



Associate Degree

• Je focus is operationeel en tactisch

• Je werkt met een klein team

• Je werkt voor een afdelingsleider

• Je overziet enkele stakeholders

• Je richt je op de directe omgeving

• Je beschrijft de omgeving

• Je werkt aan verbeteringen in logistieke 
processen in de keten

• Je wilt kennis ontwikkelen

• Centrale vraag “doen we de dingen 
goed?”

• Windesheim instrueert en begeleidt (rol 
onderwijs)

Volledige opleiding: Associate Degree
Module: toegepaste Logistiek

Ons opleidingsaanbod

Jaar 1

Jaar 2

• NLQF 5
• 4 semesters
• 24 leeruitkomsten

• Per Semester 6 
leeruitkomsten

Bachelor
• Je focus is strategisch
• Je werkt in een groot team
• Je werkt voor management en directie
• Je werkt afdelingsoverstijgend
• Je hebt vele stakeholders
• Je ijkt je organisatie aan de omgeving
• Je beïnvloedt de omgeving
• Je werkt aan verbeteringen met 

impact op gehele organisatie
• Je wilt de context van je werk beter 

begrijpen
• Centrale vraag: “Doen we de goede 

dingen?”
• Windesheim coacht op zelfstandigheid 

(rol onderwijs)



Cohort September 22 

Overzicht van het Curriculum

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4

De logistieke organisatie en haar omgeving. Technologie in de logistiek Managen van logistieke verbeteringen Logistiek dienstverlener

De wereld van logistiek  Procesmanagement Strategie Leiderschap en Cultuur  Businessplan transport

Tentamen, Portfolio formatieve deelopdrachten Tentamen Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten Onderwijsproduct (Praktijkopdracht a.d.h.v. Casus)

Bedrijfseconomie E-Business
Management van Operationele processen 

(OPM)
 Businessplan warehousing

Tentamen Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten  Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten Onderwijsproduct (Praktijkopdracht a.d.h.v. Casus)

De logistieke organisatie en haar omgeving.  Logistics Intelligence Managen van teams en medewerkers  Opzetten van een organisatieonderzoek 

Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten
Beoepsproduct of Managementgame Onderwijsproduct en formatieve 

deelopdrachten
Beroepsproduct  Afstuderen AD

Transport Operations Data management Procesverbetering 
Onderzoeken en adviseren van 

organisaties 
Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten Beroepsproduct Beroepsproduct  Afstuderen AD

Verduurzamen van  Producten en Diensten Smart Warehousing Technologische Vernieuwing
Implementeren en evalueren van een 

verandering
Beroepsproduct Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten Beroepsproduct Beroepsproduct  Afstuderen AD

 Professionele communicatie Stakeholdersmanagement en advies Projectleiderschap Persoonlijk Leiderschap 

Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten Beroepsproduct en formatieve deelopdrachten

Curriculum AD Logistiek

Jaar 1 Jaar 2

Projectbegeleiding Beroepsproducten met als doel het begeleiden in een professionele onderzoeksaanpak

Studieloopbaan- en werkplekbegeleiding

Duaal studievaardighedenbegeleiding 



Voorbeeld Standaardroute

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4

De logistieke organisatie en haar omgeving. Technologie in de logistiek Managen van logistieke verbeteringen Logistiek dienstverlener

Tentamen en Portfolio Tentamen Beroepsproduct Onderwijsproduct

De wereld van Logistiek Procesmanagement Strategie Leiderschap en Cultuur  Businessplan transport

Tentamen Beroepsproduct Management van Operationele processen (OPM)  Businessplan warehousing

Bedrijfseconomie E-Business Beroepsproduct of Onderwijsproduct

Beroepsproduct Smart Warehousing Managemen van teams en medewerkers Beroepsproduct Eindproject

De logistieke organisatie en haar omgeving. Stakeholdersmanagement en advies Beroepsproduct Opzetten van een organisatieonderzoek 

 Professionele communicatie Beroepsproduct Procesverbetering Onderzoeken en adviseren van organisaties 

Beroepsproduct  Logistics Intelligence Technologische Vernieuwing
Implementeren en evalueren van een 

verandering

Transport Operations Data management Projectleiderschap Persoonlijk Leiderschap 

Verduurzamen Producten en Diensten  Professionele communicatie (Engels)

Standaardroute



Lerend werken – Werkend leren

De werkplek
Werkgever

Student

Medewerker

Verbindend 
leren en 
werken

Opleiding 

AD Logistiek

Windesheim



Waar komen onze studenten vandaan?





• Context Logistieke omgeving (logistiek proces, warehouse, inkoop, 
distributie/transport)

• Omvang bij voorkeur meer dan 50 medewerkers

• Je organisatie biedt ruimte om je te ontwikkelen

• Je functie of je manager biedt de mogelijkheid om (onderwijs)projecten te 

realiseren (zelfs bij andere afdelingen) 

• Je krijgt toegang tot (bedrijfsgevoelige) informatie van de organisatie

• Je hebt een werkplekbegeleider, met een hbo-diploma.

• Je hebt een sponsor in het management

• Je hebt een leerwerkplekcoach vanuit Windesheim (schakel student, 

werkplek, Windesheim)

Je past kennis van de opleiding toe in projecten bij je werkgever.

Werkplekeisen



• Indien ingeschreven via studielink dan volgt intakegesprek met 
opleidingscoördinator en werkplekcoach

• Werkplekcoach kan ondersteunen bij werkplekscan

• Eerste gesprek op het bedrijf 
• (student/medewerker – werkgever – leerwerkplekcoach)

Werkplekscan



De student

Deeltijd/Duaal



• Werkend leren en Lerend werken - Jouw werkplek staat centraal

• Heb jij al enige tijd een baan in de logistiek en al meerdere jaren 
ervaring? Een keuze voor de deeltijd is dan gebruikelijk. 

• Ben jij net van school en kun je nog wat extra begeleiding gebruiken? 
Ga dan voor duaal.

Deeltijd en Duaal



AD Logistiek

2 jaar

Deeltijd of Duaal

Associate Degree

Wil jij jouw toekomst slimmer 
organiseren en de boel in beweging 

zetten? Ga voor de Ad Logistiek, want 
de wereld (en logistiek) verandert in 

razend tempo.

Logistics Engineering

4 jaar

Voltijd

Bachelor

Zet jouw toekomst in beweging, 
combineer informatie, technologie en 
ICT en vorm als logistics engineer dé 
schakel tussen productie, distributie 

en klant.

Logistieke opleiding binnen Windesheim

Logistics Management

4 jaar

Voltijd

Bachelor

Zeg jij vaak dat iets slimmer, beter en 
sneller kan? Word logistiek manager 

en regel het! Jij richt je straks op 
processen van, naar en tussen 

bedrijven.



Hulpmatrix
voor keuze 

onderwijsvorm
voltijd, duaal, 

deeltijd



Hoe gaat het in 

studeren in de praktijk? Werkgever

Student

Medewerker

Verbindend 
leren en werken

Opleiding 

AD Logistiek

Windesheim



• Kennis en competenties pas je toe binnen je 
eigen werkomgeving, hiervan maak je een 
beroepsproduct. 
Het beroepsproduct wordt op Windesheim 
beoordeeld op basis van de leeruitkomsten.

Werkplekleren staat centraal



Leeruitkomst - Transportanalyse

De student inventariseert en selecteert de vervoersmogelijkheden
(bijv. uni-, multi, inter- en synchromodaal vervoer) met de daarbij 
behorende vervoersmiddelen/ ladingdragers voor zijn 
organisatie. De student adviseert, op basis van de geldende wet-
en regelgeving alsmede de logistiek relevante kenmerken van de 
vervoersmogelijkheden, over een vervoersprobleem. Hierbij 
maakt de student een onderbouwde afweging op basis van bijv. 
kosten, snelheid of CO2 uitstoot. De student toont aan dat de 
gekozen oplossing werkt in het eigen of uitbestede 
transportproces en welke (toegevoegde) waarde deze creëert 
voor de eigen organisatie.

Wat is een leeruitkomst 
Toetsen en examinering van een beroepsproduct



Leeruitkomst – Verduurzamen van Producten en Diensten

De student onderzoekt de mogelijkheden tot verduurzamen van 
de branche waarin de organisatie werkzaam is. De student werkt 
een concrete optie uit binnen de eigen organisatie. De student 
geeft weer wat de effecten van de verduurzaming zijn en toetst 
deze op economische haalbaarheid. 

De student definieert duurzaamheid van één of enkele producten 
en/of diensten van de eigen organisatie met gebruikmaking van 
relevante theorie. De student analyseert op methodische wijze de 
impact van product(en) en/of dienst(en) ten aanzien van 
duurzaamheid zoals zij/hij die voor de eigen organisatie heeft 
gedefinieerd. De student draagt verschillende mogelijkheden aan 
voor verbetering van de duurzaamheid van de geanalyseerde 
product(en) en/of dienst(en).

Wat is een leeruitkomst Toetsen en examinering van een beroepsproduct



Beroepsproduct en 
studiebegeleiding



• De kwaliteitsverbetering van het orderpickproces in een rapport en 
presentatie.

• Je reflectie op je rol als projectleider in een film

• Het analyseren van data en adviezen opgeven in Excel en 
PowerPoint

• Een verbetering in de lay-out voor het magazijn op Poster.

• Een advies over een procesverbetering in een PowerPoint

• Een verbetering ontwerp van het huidige planningsproces

• KPI's invoeren binnen de afdeling en het ontwerpen van een 
Dashboard.

Wat is een beroepsproduct

Het optimale is combineren van werken en leren



• Kennis en vaardigheidsbijeenkomsten

• Project begeleidingsbijeenkomsten: 
• Leren projectmatig te werken

• Werken aan onderzoekend vermogen

• De mogelijkheid tot sparren met docenten en mede studenten over beroepsproduct

• Met een leergroep werken aan praktijkvraagstukken / opdrachten
• Excel

• ERP-systeem

• Managementgame

• Casussen

• Bedrijfsbezoek(en) door leerwerkplek coach van Windesheim

Hoe helpen we de studenten bij het maken 
van hun beroepsproducten



• Ruimte voor het werken aan beroepsproducten 
deels op Windesheim en deels bij de eigen 
organisatie

• Bezoeken van elkaars bedrijven om meer beeld 
te krijgen van het logistieke werkveld 
(beroepsoriëntatie).

• Ontwikkeling van Professional Skills, door in 
deze lessen aandacht te hebben voor de 
vaardigheden die je gaat gebruiken bij het maken 
van de beroepsproducten. Bijvoorbeeld: 

• Hoe maak ik een plan van aanpak? 

• Hoe schrijf ik een rapport? 

• Hoe ga ik onderzoeken?

• Hoe werk ik samen?

• Hoe leer ik toe te passen?

• Hoe kan ik methodisch werken?

.

Duaal – extra ondersteuning/begeleiding



• Groepen van 4/5 studenten 

• Je ondersteunt elkaar bij het studeren

• Werkt aan tussentijdse opdrachten samen die jullie helpen om het eigen beroepsproduct 
te maken.

• Je geeft elkaar peerfeedback op de beroepsproducten.

• Duaal studenten worden tijdens extra dag begeleidt bij het werken aan beroepsproducten 
en de ontwikkeling van hun professionele vaardigheden.

Samen leren in leergroepen



• Coach en docenten stellen jouw situatie centraal:

• Opdrachten zoveel mogelijk op basis van jouw beroepspraktijk

• Workshops en intervisie veelal 2e dag (woensdag)

• Eigen studiebegeleider (SB)

• Eigen leerwerkplekcoach (LWC)

Leren doe je samen

Studiebegeleiding



Toetsing en 
examinering



Toetsing en examinering

Toetsing en formatief handelen

Individuele toetsing van de leeruitkomsten door middel van een beroepsproduct hiervoor krijg je een cijfer en 
studiepunten

Er worden opdrachten gemaakt met je leergroep voor toepassing basiskennis en je te ondersteunen in het maken 
van beroepsproducten in je eigen organisatie. 

Toetsing via portfolio assessment bij instroom van de opleiding indien je relevante werkervaring hebt. 



• Zes toets momenten per studiejaar.

• Keuze in welke vorm
• Verslag nagekeken zonder toelichting. 

• Assessment bij gebruik van poster of 
Powerpoint

Toetsing



Praktische informatie



Lesdagen 

• Dinsdagmiddag en –avond: deeltijd en duaal

• Woensdagochtend en –middag: duaal (deeltijd optioneel)

Werkplekleren (duaal en deeltijd)

• Werken aan beroepsproducten en praktijkopdrachten

• Zorgen voor een werkplekbegeleider en een sponsor

Studiebelasting (duaal en deeltijd)

Let op: studiebelasting zal wisselen per persoon, maar naast schooltijd gemiddeld 20 uur per 
week 

Praktische informatie



at vragen wij van 
jou?



Toelating tot de Ad Logistiek opleiding:

➢Havo (CM, NT, NG, EM) / VWO diploma

➢Mbo 4 diploma

➢21+ toets  + behalen deficiëntie toets wiskunde

Windesheim biedt tevens MBO-HBO doorstroommodules en Summer-courses (bijv. Engels 
en Wiskunde)

Jouw vooropleiding



Randstad Contactpersonen:
Tessa van Dijk  tessa.van.dijk@nl.randstad.com

Marian Altenburg marian.altenburg@nl.randstad.com

Deeltijd: je bent reeds werkzaam in de logistiek.
Duaal: je start net of bent net gestart met werken in de 
logistiek?

Nog geen baan, dan helpt Randstad jou daarbij.

Richard Zwaagstra
Richard.zwaagstra@nl.randstad.com

mailto:tessa.van.dijk@nl.randstad.com
mailto:marian.altenburg@nl.randstad.com
mailto:Richard.zwaagstra@nl.randstad.com
mailto:Richard.zwaagstra@nl.randstad.com


Nog geen werk?

• Zorg dat je ruim voor de start van het schooljaar een werkplek hebt.
• Gebruik je netwerk ‘warme contacten’ om een bedrijf te vinden waar je werken en 

leren kan combineren.
• Randstad kan je helpen bij het vinden van een bedrijf.
• Gebruik LinkedIn.



• Maak afspraken over het werkend leren.

• Eventueel een werkplekscan bij twijfel over je werkplek

• Organiseer een kennismakingsgesprek met Gerard Boschman.

• Vul een leerwerkplekovereenkomst in (voor DUAAL en Deeltijd)

(Werk, Medewerker/student, Leerwerkplekcoach Windesheim)

Werk je?



• Energie en enthousiasme

• Tijd om te studeren

• Creativiteit om te werken met 
beroepsproducten

• Willen bouwen en werken aan je netwerk 

• Jezelf willen ontwikkelen als persoon

Wat breng jezelf mee

Je eigen investering



Vragen?



Vrijblijvend gesprek?
Meelopen tijdens een lesdag?
Wil je de presentatie ontvangen?
Meer informatie?

adlogistiek@windesheim.nl
Gerard Boschman - 0884697198
Margret Noorman - 0884697717

Interesse?

mailto:adlogistiek@windesheim.nl


Module 
Toegepaste 
Logistiek



• 30 EC Gericht op jouw leerbehoefte, die zoveel mogelijk 
aansluiten bij projecten in je eigen organisatie.

• Je kiest 6 leeruitkomsten uit het curriculum. 

• Tijdsbestek van 1 jaar

• Bij inschrijving voor de AD kunnen hier vrijstellingen voor 
gevraagd worden.

Under construction

Keuzemodule Toegepaste Logistiek



Onderwijs voor 

jouw strategische

uitdagingen



Onderwijs is compact

Direct toepasbaarHBO toegankelijk maken

Sluit aan bij strategische 
uitdagingen

Maak je organisatie toekomstbestendig door 
onderwijs van Windesheim

Experiment:



1. Maak jezelf klaar voor een stap 
binnen of naar je logistieke 
loopbaan

2. Benut de potentie van werken met 
data 
1. Benut data in planningssystemen 

2. Werk op een strategischer niveau mee

1. Investeren in het logistieke kennis-
en denkniveau 

2. Professionaliseren van je mensen
1. Optreden als kritische businesspartner

2. Potentie halen uit data

De logistiek en transportsector is een van de snelst 
groeiende sectoren van de Nederlandse economie
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De concurrentie is groot, wat vraagt om de beste prijs, de kortste 
levertijd en goede mensen. We moeten slim anticiperen, vernieuwen en 

waardevolle data gebruiken.



Beperkte tijdsinvestering, direct toepassen 
in je baan, en stapelbaar tot een diploma

Onderwijs: 

Datadriven logisitics

• We gaan in op het 
datagedreven werken, zoals  
ontsluiten, bewerken, 
analyseren en interpreteren 
van (plannings-)data

• Voor teamleiders, planners, of 
andere data-intensieve functies

Logistiek: fundamentals

• We leggen een basis van 
logistieke kennis over 
o.a. logistiek processen 
en methodes, knelpunten, 
ontwikkelingen en trends

• Voor teamleiders, 
planners en 
projectleiders 

AD Logistiek

• 2 jaar part time 

• Vrijstelling van 15 EC

• Diploma na voltooiing

• Geaccrediteerde 
opleiding 

1
2

3

6 bijeenkomsten 
en zelfstudie

12-14 bijeenkomsten 
en zelfstudie

5 
EC

10 
EC

120 
EC

30 bijeenkomsten 
per 5 maanden en 
extra activiteiten



Een combinatie van bijeenkomsten, 
zelfstudie en toetsing

Praktische zaken: 

• Opdrachten die te 
combineren zijn met 
je eigen werk

• 6 of 12 
bijeenkomsten in 5 
maanden

• Beroepsproduct als 
eindbeoordeling

Bijeenkomsten Zelfstudie Toetsing

• Campus Windesheim 
(Zwolle)

• 4-8 uur per week 
onder begeleiding 
van werkplekcoaches

• Eindproduct nuttig 
voor professional én 
werkgever

Logistiek: 
Fundamentals

Datadriven
logistics
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