
Feiten en cijfers

Toelatingseisen:

Variant:  voltijd (2-jarige Associate-

  degreeopleiding)

Verkort traject:  nee

Locatie:  Haarlem

Doorstroom:   na deze opleiding kun je  

  een tweejarig doorstroom- 

  programma volgen voor het  

  behalen van de bachelor  

  Business Studies.

Startmoment:  september 2018 

Numerus fixus: nee

Collegegeld: € 2.060 p.j. 

Voor uitgebreide informatie

zie iinholland.nl/adlogistiek.

Profiel E&M C&M N&G N&T

Havo    

Vwo    

Mbo-4 toelaatbaar

Waarom deze opleiding?

-  De vraag naar hoger opgeleide logistici is 

groeiend

-  In twee jaar een officieel hbo-diploma

-  De opleiding is praktijkgericht

-  De opleiding is ontwikkeld in samenwerking 

met MBO College Airport, dé vakschool voor 

Airport & Aviation, zodat er een goede  

aansluiting van het mbo naar het hbo is

-  De opleiding geeft vrijstellingen bij de  

bacheloropleiding Business Studies.

Vragen? 

Heb je nog vragen over deze opleiding? 

Neem dan contact op met Ellen Goossens, via 

ellen.goossens@inholland.nl of 06-31639578.

Nieuwsgierig geworden?
Kom langs!
Open Avond

1 november 2017

4 april 2018

6 juni 2018

Open Dag

16 december 2017

10 februari 2018 

Inschrijven

Ga naar studielink.nl. Om in te loggen heb je een DigiD nodig.

Volg ons op:

Proefstuderen

Voor actuele informatie zie  

inholland.nl/proefstuderen.

Studiekeuzecheck

Kijk voor actuele informatie op  

inholland.nl/studiekeuzecheck.  

Je ontvangt een uitnodiging  

voor de Studiekeuzecheck na  

je aanmelding in Studielink.

18-2-BFL-ADLOG

Werken in een dynamische  

internationale omgeving?  

Welkom bij de opleiding  

Ad Logistiek!

facebook.com/inholland

instagram.com/hogeschoolinholland

twitter.com/inholland

youtube.com/inholland

Business, Finance & Law

 Associate-
 degreeprogramma 
 Business Studies   
 Logistiek  

 voltijd

 Haarlem

inholland.nl/adlogistiek



De Associate degree (Ad) Business Studies Logi- 

stiek biedt een tweejarig voltijdsprogramma dat 

opleidt voor een middenmanagement positie in 

de logistiek. Als middenmanager kun je een baan 

krijgen in de logistieke sector, bij bijvoorbeeld 

een transporteur of vrachtafhandelaar, maar ook 

in andere organisaties vinden logistieke activiteit-

en plaats. In elke organisatie zijn er processen die 

georganiseerd, gepland en uitgevoerd moeten 

worden en daar word jij voor opgeleid.

Voor wie? 

Heb je interesse in de dynamische wereld van de 

logistiek? Houd je van aanpakken en ben je niet 

bang om in een internationale wereld te opereren  

en in het Engels te communiceren? Heb je gevoel  

voor cijfers en vind je het leuk om te werken aan  

verbeteringen? Heb je ambities om een leidingge- 

vende functie te hebben? Dan is ons Ad-program- 

ma Business Studies Logistiek echt iets voor jou!

bij een organisatie. Gedurende de hele opleiding 

staat jouw competentie-ontwikkeling centraal.  

Je bouwt hierbij aan een portfolio. De ondersteu- 

ning hiervan noemen wij Performance Compe-

tence Management (PCM).

Stage en afstuderen

In blok zeven en acht loop je stage in een organi- 

satie en doe je onderzoek naar het verbeteren 

van een proces op jouw afdeling. Deze stage- 

opdracht verwerf je zelf, je hebt dan ook veel 

invloed op de omgeving en het onderwerp waar 

je mee aan de slag gaat.

Doorstromen naar de bachelor- 

opleiding Business Studies 

Na het behalen van je Associate-degree diploma 

is het mogelijk om, door middel van een schakel-

Wat kun je van Inholland verwachten?

Je kiest voor de Ad Business Studies Logistiek 

bij Inholland omdat onze opleiding staat voor:

-  praktijkgericht: het onderwijs is ontwikkeld 

met het werkveld en elke periode staat de 

praktijk centraal

-  persoonlijk en dichtbij: de opleiding is klein-

schalig, de docenten kennen jou en jij kent hen

-  perspectief: de logistieke  arbeidsmarkt 

schreeuwt om goed geschoolde werknemers 

-  professioneel:  het team van docenten, dat 

voor een belangrijk deel uit de (logistieke) 

praktijk komt, helpt jou tijdens de opleiding 

je competenties te behalen.

Wat verwacht Inholland van jou?

-  Je bent onderzoekend, kritisch en nieuwsgierig

-  Je hebt een open mind

-  Je bent een doener en weet van aanpakken 

en samenwerken.

Studievormen 

Je volgt lesblokken die bestaan uit een combi-

natie van hoorcolleges, instructiecolleges, bege-

leid en onbegeleid werken en terugkoppeling/

feedback colleges. Daarnaast zijn er workshops 

waarbij je vaardigheden traint. De overige uren 

besteedt je aan:

-  Vergaderen met groepsleden voor je project- 

opdrachten

-  Voorbereiden van colleges en tentamens

-  Maken van (individuele) opdrachten

- Gesprekken met je studieloopbaanbegeleider.

Naarmate je vordert in de opleiding zullen de uren 

zelfstudie toenemen.

Het programma van jaar 1 en 2

Het tweejarige programma bestaat uit acht blok-

ken van tien weken. De eerste zes blokken staat 

er een beroepsproduct centraal en rondom dit 

thema zijn lessen gepland. In blok zeven en acht 

sluit je de opleiding af met een praktijkopdracht 

programma, door te stromen naar het bachelor-

programma Business Studies afstudeerrichting 

Logistiek.

Je toekomstige baan

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond,  

ben je een gespecialiseerde breed inzetbare pro- 

fessional waar de branche om staat te springen. 

Het logistieke werkveld is erg breed, voorbeelden  

van functies zijn:

- Transportplanner

- Loadmaster

- Medewerker inkoop

- Voorraadbeheerder

- Shift-leader

- Manager kwaliteit.

In twee jaar klaar voor  
een leidinggevende functie  
in de logistiek!

Logistiek is belangrijk voor de mondiale 
economie en het werkveld van de logistiek 
is breed en gevarieerd. 

Wist je dat?  

De sector logistiek 

moeite heeft met  

het vinden van goed 

gekwalificeerd 

personeel 

(stratagem, 2016).

Wist je dat?  

De Nederlandse 

consument in 2015 

voor 8,41 miljard euro 

aan goederen 

bestelde vanuit de 

luie stoel thuis.  

Dat was 22% meer 

dan een jaar eerder.

Het programma van jaar 1 

Jaar 1 Thema Onderwijsmodules Workshops PCM

Blok 1 Inkoop/
verkoopmarkt

Inkoop
Marketing
Economie
Organisatiekunde
Engels

Projectmanagement Kennismaking opleiding

Blok 2 Productie Productie
Bedrijfseconomie
Kwantitatieve methoden
Engels

Excel
Rapporteren

Doelstellingen formuleren  
en SMART formuleren

Blok 3 Magazijn Magazijn en distributie
Juridische vaardigheden
Bedrijfseconomie
Dienstenmarketing

Presenteren en  
argumenteren
Adviseren
Ethiek

Intervisie, feedback en  
teamwork

Blok 4 Vervoer Intermodaal vervoer
Engels
Arbeidsrecht
Onderzoeksmethoden 
en kwaliteit

Onderzoek Reflectie ontwikkeling  
competenties

Het programma van jaar 2 

Jaar 3 Thema Onderwijsmodules Workshops PCM

Blok 5 Supply chain  
management

Supply chain  
management
Logistieke trends
Engels
Landenonderzoek
Internationaal recht

Solliciteren Solliciteren

Blok 6 Procesmanagement Proces-  en  
verbetermanagement
Bestuursrecht
Cross cultural  
management
Human resources  
management

Persoonlijke vaardigheden Leerdoelen praktijk en  
afstuderen

Blok 7 Praktijk en afstuderen Ondersteunend aan 
onderzoek doen

Eind niveau competenties 
gehele opleiding

Blok 8


