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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Assistant Logistiek manager 
 

Logistiek houdt zich bezig met het optimaliseren van de goederen – en dienstenstroom binnen het bedrijf. 
Storingen in het logistieke proces zullen alle strategische plannen doorkruisen. De afdeling logistiek kan 
ervoor zorgen dat er dienstverlening aan andere afdelingen en aan de klanten verbeterd wordt. Goede 
logistieke procedures kunnen tot grote kostenbesparingen voor het bedrijf leiden. Door verbetering van hun 
opslag– en distributiesysteem kunnen bedrijven de klant beter bedienen en daarvoor 
concurrentievoordelen behalen. De assistent logistiek manager zorgt voor een juiste uitvoering van het 
goederen- en dienstenverkeer. 
 

Doelstelling en doelgroep 
De opleiding is bestemd voor bedrijfsleiders, medewerkers van inkoopafdelingen, productie- en 
voorraadmedewerkers en distributieplanners. De opleiding verschaft de brede basiskennis die noodzakelijk 
is om leiding te kunnen geven aan operationele logistieke werkzaamheden. De opleiding is zeer praktisch, 
waardoor het geleerde direct in uw werk kan worden toegepast. 
 

Programma (MBO+) 
Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende modules: 
1. Logistiek en organisatie 2. Goederenstroom 3. Logistieke planning 4. Logistieke kosten 
- Inleiding logistiek 
- Management en 

organisatie 
- Marketing 
- Financiële administratie 
- Informatie en 

automatisering 
- Inkoop 
- Logistiek in de praktijk                          

- Goederen ontvangst 
- Goederen opslag 
- Interne transport 
- Productieproces 
- Praktijkstudie 1 
- Distributiecentrum 
- Verpakking en 

transport 
- Routeplanning 
- Praktijkstudie 2 
- ABC klanten analyse 

- Inleiding 
- Voorraadbeheersing  
- Netwerkplanning  

- Logistieke kosten en 
kostprijsberekening 

Examen 
Module 1 en 2 worden afgesloten met een tentamen in de vorm van het uitvoeren van een opdracht.  
De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het cijfer van de opdracht telt mee voor het 
eindcijfer.  
Bij het succesvol afronden van de opleiding, wordt het IMKB diploma ‘Assistant Logistiek manager’ 
uitgereikt. 
 

Toelatingseis : Diploma’s: IMEAO, NATIN, HAVO, Basiskennis management. 
 

Cursusduur : 6 maanden (1x per week) – op de [dag] van 18:00 – 21:00 uur 
Studiebelasting : 3 uur gemiddeld per week (voor huiswerk en thuisstudie) 

 

Kosten 
 
 
 

: Inschrijfgeld SRD 100 
  Lesgeld        SRD 3000 (inclusief lesmateriaal)  
  In termijnen (6 X SRD 500) 
 
  Instituut examen SRD 100,-  (IMKB diploma)  
   

Aanvang : (datum) | Tijd: 18:00 uur 
Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 

 


