Verdiepingscursus Transport en Logistiek
Mobiliteit en Transport
Tweedaagse cursus gericht op de praktijk en de verbinding vmbo/mbo op het gebied van transport en logistiek.
Daarnaast vindt er een docentstage plaats bij een bedrijf in de regio waar de desbetreffende docent woonachtig
is.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
    

Gebaseerd op 7 beoordelingen

Relatie met beroepsgericht programma:
M&T Profiel- en keuzevak Transport

STUDIEBELASTINGSUREN
Contacturen
Voorbereiding en
huiswerk

14
8

TOTAAL

22

Inhoud
Het aangeboden programma bestaat uit een theoretisch/inzicht gedeelte en een groot deel praktijk.
Programma
- Hoe gaat u om met het vele papierwerk/invulwerk wat leerlingen het minst aanspreekt bij het
profieldeel transport en logistiek? Tijdens het programma worden handvatten aangeboden en wordt er
ingegaan op de werkwijze in het mbo en hoe dit vertaald kan worden naar het vmbo. Hoe zorgt u ervoor
dat het profieldeel aantrekkelijk wordt en blijft?
- Praktijklessen op het gebied van transport en logistiek om motiverende ervaringen op te doen zodat
leerlingen het profieldeel met veel enthousiasme kunnen volgen zonder dat zij stage mogen lopen.
Onderdelen die aan de orde komen zijn o.a.
- Lading zekeren en lossen
- Kennismaken met het warehousemanagement systeem (Exact)
- Orderpicking met pictolight
- Warehouse online (gaming)
- Retourenlogistiek (hot issue tegenwoordig)
- Meer inzicht krijgen in de wereld van transport en logistiek. Er is geen onderscheid te maken tussen
transport en logistiek. Het heeft allemaal met elkaar te maken.
- Voorbereiden op docentstages. Deelnemers volgen een docentstage bij een bedrijf gericht op

transport en logistiek in zijn of haar omgeving.

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Deltion College

Soort aanbieder:

onderwijsinstantie

Contactpersoon:

A.Kiers

E-mailadres:

akiers@deltion.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

100 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Nee

