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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

HBO Logistiek management 
 

Logistiek is de beheersing van alle aspecten van de goederenstroom vanaf de inkoop bij de leverancier tot 

de aflevering aan de klant. Door nieuwe productietechnieken zijn de mogelijkheden voor organisaties flink 

toegenomen. Bedrijven zijn daardoor ook veel groter geworden. Met het groter worden van de bedrijven en 

de groei van de marktmogelijkheden en door de concurrentie, is tevens de noodzaak ontstaan om 

efficiënter te gaan werken. Organisatievraagstukken vragen dringend om oplossingen . De  hoofdtaak van 

het logistiek management is het ontwikkelen van plannen die moeten leiden tot grotere kostenbesparing en 

betere service aan alle klanten. Het goed managen van de goederenstroom in al haar facetten en de 

organisatorische consequenties hiervan is daarom zeer belangrijk.  
 

Doelstelling en doelgroep 

De opleiding is bestemd voor managers en medewerkers die zich bezig houden met logistieke processen. 

De opleiding verschaft kennis en inzicht om de goederenstromen in het bedrijf beter te kunnen beheersen, 

evenals het efficiënter doen verlopen van de productieprocessen en het op een juist tijdstip afleveren van 

de producten. In de opleiding is de managementattitude een belangrijke competentie. Deze wordt bij het 

mondelinge examen mede beoordeeld. Aan geslaagden wordt het IMKB diploma “HBO-Logistiek 

Management” uitgereikt. 
 

Programma 
In de opleiding staat niet de toetsing van de theoretische kennis centraal. Deze kennis wordt geacht 
aanwezig te zijn op het niveau van het diploma Nemas Middle management. Van de bezitters van het 
diploma wordt verwacht dat de opgedane kennis in praktijksituaties kan worden toegepast. Het volledige 
programma en examenreglement worden aan de deelnemers verstrekt bij aanvang. 
 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Het logistiek managementproces  
 Strategisch logistiek beleid  
 De logistieke organisatie  
 De integrale goederenstroom en de deelprocessen 
 De logistieke optimalisatie 
 

Examen.  
Het programma wordt in 3 delen geëxamineerd.  
Daarbij tellen de praktische opdrachten en de schriftelijke examens duurt 3 uur.  
Voor afronding wordt er een scriptie geschreven, die mondeling verdedigd wordt. 
Bij aanvang wordt in details verdere info verstrekt m.b.t. de examinering. 
Het IMKB diploma ‘HBO-Logistiek management’ wordt uitgereikt indien de cursist gemiddeld een 5,5 
heeft behaald. 
 
Toelatingseis : Middle management (diploma),  IMKB diploma assistent logistiek management. 

  Middelbaar Diploma en enige wiskundekennis is een voordeel. 
 

Cursusduur : 9 maanden (1 x per week) op vrijdag 18:00 – 21:00 uur. 
 

Studiebelasting : 6-8 uur gemiddeld per week (voor thuisstudie en lesvoorbereiding) 
 

Kosten 
 
 
 

: Inschrijfgeld SRD 100  
  Lesgeld        SRD 4200 (inclusief lesmateriaal en scriptiebegeleding)  
  In termijnen (7 x SRD 600) 
  Schriftelijk examen SRD 150 per examen | Scriptie: SRD 100 
   

 

Aanvang 
 

: Vrijdag (datum) | Tijd: 18:00 uur 
 

Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 

 


