
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting 

Plaats in de matrix 

Derde graad arbeidsmarktgerichte finaliteit – domein Economie en organisatie  

Visie op de studierichting 

• De studierichting Logistiek is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op 
doorstroom naar de arbeidsmarkt. 

• Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij 

o het verrichten van uitvoerende taken met betrekking tot goederenbehandeling in een 
magazijnomgeving zoals ontvangst, opslag, voorraadbeheer en order picking; 

o het besturen van een gemotoriseerd intern transportmiddel zoals een hef- of reachtruck 
waarbij procedures en veiligheidsvoorschriften centraal staan. 

• Logistiek wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming 
is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit. 

Leerlingenprofiel 

Een leerling uit de studierichting Logistiek: 
• heeft interesse in het besturen van interne transportmiddelen; 
• heeft oog voor veiligheidsprocedures en respecteert deze; 
• is bereid om fysiek werk te leveren; 
• werkt nauwkeurig en volgt orders strikt op; 
• is bereid te werken binnen een strikt tijdsschema; 
• is flexibel en beseft dat het beroep uitgeoefend wordt met aangepaste werktijden zoals shifts en  

weekend- en nachtwerk. 
 

Componenten van de studierichting 

Logistiek 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Bestuurder interne transportmiddelen (2) 
BK Magazijnier (3) 
 

 

Logistiek in een notendop 
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Minimale materiële vereisten 

Aangezien de studierichting ‘Logistiek’ een praktijkgerichte opleiding is, is het noodzakelijk dat leerlingen 
beschikken over een grote ruimte die toelaat om magazijnactiviteiten en het besturen van een intern 
transportmiddel in te oefenen.  

Dit vereist 
• een voldoende groot magazijn met de mogelijkheid om zowel in de hoogte als in de breedte te 

werken en waarin met een intern transportmiddel (zie hieronder) kan gewerkt worden; 
• de aanwezigheid van minimum één van volgende interne transportmiddelen: heftruck, reachtruck, 

stapelaar, orderverzameltruck, combitruck of pallettruck; 
• magazijnsoftware, scantoestellen; 
• voldoende rekken die geschikt zijn om leerlingen een intern transportmiddel in een realistische 

setting te leren besturen en gebruiken. 

Om deze opleiding kwaliteitsvol te kunnen realiseren, volstaat een gesimuleerde context niet. Met andere 
woorden: een realistische en continue flow van documenten en goederen is een must.  

Vergelijking met ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

BSO Arbeidsmarkt 
Kantoor 
Verkoop 

Logistiek 

Accenten binnen de opleiding 

• In vergelijking met de huidige studierichting ‘Kantoor’ vervallen de onderdelen boekhouding, 
toegepaste economie (bedrijfsbeleid en recht) en kantoortechnieken.  
Het onderdeel logistiek van het leerplan ‘Kantoortechnieken’ krijgt een volledig andere invulling. In 
het huidige leerplan ligt de focus op de administratieve verwerking van de documentenstroom. In de 
nieuwe studierichting ‘Logistiek’ zijn de leerplandoelen gericht op uitvoerende taken binnen een 
magazijn in combinatie met het besturen van een intern transportmiddel.  

• De nieuwe studierichting ‘Logistiek’ heeft een totaal andere invulling dan de huidige studierichting 
‘Verkoop’ en is niet te vergelijken. 

Onderliggende studierichtingen uit tweede graad 

Logistiek in de derde graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen uit de tweede graad: 

• Organisatie en logistiek 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:’ 

Organisatie en logistiek 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Bestuurder interne transportmiddelen (2) 
BK Magazijnier (3) 
BK Administratief medewerker onthaal (3) 
BK Winkelverkoper (4) 
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Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen  

Logistiek Onthaal, organisatie en sales 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte 

BK Bestuurder interne transportmiddelen (2) 
BK Magazijnier (3) 
 

BK Administratief medewerker onthaal (3) 
BK Winkelverkoper (4) 
 

 

Vervolg na de derde graad 

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze 
beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk. 

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere 
extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt.  

De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se-n-Se-opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs 
(bacheloropleiding). 

 


