Praktijkervaring die nodig is voor deelname
Ruime ervaring met het laden en lossen van goederen


gebruik van materieel zoals steekwagen, magazijnwagen,
rolcontainer,motorpallettruck;

Informatie diplomaroute Logistiek medewerker (niveau 2)
Een spin in het logistieke web
Een logistiek medewerker voert meestal uitvoerende taken uit om de
goederenstroom te verwerken. Het werk van een logistiek medewerker vormt een
belangrijke schakel in de totale logistieke keten!
Een diplomaroute



werken met vrachtbrieven en pakbonnen;



controleren van de goederen op kwantiteit en kwaliteit, derving herkennen en
beperken;



goederen opslaggereed maken (ompakken, etiketteren, sorteren)



goederen verdelen over een laadruimte, stuwen en verankeren.



Ruime ervaring met het verzamelen en verzendklaar maken van goederen



gebruik van materieel zoals rolcontainer, magazijnwagen, orderverzameltruck;



orders verzamelen (van papier of geautomatiseerde order);



orders verzendklaar maken (merken, etiketteren, gebruik van dozen, plastic,
tape).

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. Er hoeven geen lessen gevolgd
te worden, maar een deelnemer doet meteen examen. Niet iedereen wordt

Ruime ervaring met het inventariseren van de voorraad

toegelaten tot de examens. Een deelnemer wordt alleen toegelaten wanneer hij/zij



efficiënt en handig tellen van de voorraad of delen van de voorraad;

voldoende praktijkervaring heeft.



administreren van bevindingen;



verwerken van de inventarisatie in het voorraadsysteem.

Toelatingseisen


Ruime ervaring met het werken volgens instructies en procedures

21 jaar of ouder.



Spreekt en schrijft Nederlands.





Voldoet aan de wettelijke toelatingseis. Voor meer informatie kunt u terecht



goed bekend met de in uw bedrijf geldende instructies en procedures
goed bekend met wettelijke voorschriften die gelden voor werken in een magazijn,
zoals veilig werken.

op onze website: http://www.rivordiplomaroute.nl/diplomaroutes/transporten-logistiek/logistiek-medewerker/beschrijving-praktijkervaring/


Heeft in de afgelopen twee jaar minimaal 400 uur praktijkervaring opgedaan.



Heeft voldoende ervaring met alle aspecten waar een logistiek medewerker

Ervaring met:


verrichten van VAS activiteiten (bijvoorbeeld: kerstpakketten samenstellen,
handleidingen of gratis pennen toevoegen).

mee te maken krijgt.


Samenwerken met collega’s, overleggen en rapporteren aan leidinggevende,
teamleider of chauffeur.

De diplomaroute

Praktijkexamen: Proeve van Bekwaamheid + keuzedeel examens

De diplomaroute bestaat uit 4 onderdelen:

Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar de werkplek om

1.
2.
3.
4.

Intake
Schriftelijke examens
Centrale examens
Praktijkexamen + keuzedeel examens

gedurende vier uur te observeren in de praktijk. Tijdens deze observatie moeten een
aantal voorgeschreven opdrachten uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld goederen
ontvangen en opslaan. Een order verwerken of de voorraad inventariseren.
Het praktijkexamen is op de werkplek. Voorwaarde is dat deze werkplek in

De intake

Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden).

Tijdens het telefonische intakegesprek bepalen we de deelnemer voldoende
praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een logistiek medewerker mee te

Handleiding diplomaroute

maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de examens.
Na inschrijving maken we een afspraak voor de telefonische intake. Indien uit het

Na inschrijving ontvangt de deelnemer een volledige handleiding Logistiek

intakegesprek blijkt dat de deelnemer niet over voldoende praktijkervaring beschikt

medewerker. De examens bestaan uit verschillende onderdelen, praktisch,

geven wij aan welke praktijkervaring aangevuld moet worden. Deelnemer krijgt drie

schriftelijk en mondeling. In de handleiding staat alle informatie over de

maanden de tijd om ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw

verschillende examenonderdelen beschreven.

een intakegesprek.

Formele eisen
Schriftelijke examens
De schriftelijke examens worden eenmaal per maand afgenomen op verschillende
locaties in Nederland. Er worden twee schriftelijke examens gemaakt, het examen
Nederlands schrijven en het examen beroepsgerichte kennis. Dit examen bestaat uit
meerkeuzevragen en open vragen. De meeste vragen in het examen
beroepsgerichte kennis zijn gebaseerd op de boeken “Theorie Logistiek
Medewerker’ van uitgeverij OVD ( ISBN 978-90-5975-991-6,ISBN 978-90-5975-9947, ISBN 978-90-5975-997-9).

In het kwalificatiedossier Logistiek medeweker staat uitgebreid beschreven
over welke kennis, houding en vaardigheden een deelnemer moet beschikken om
het diploma Logistiek medewerker te kunnen behalen. In de verschillende
examenonderdelen wordt beoordeeld of voldoet aan de eisen uit het
kwalificatiedossier. Het is niet nodig dat u het kwalificatiedossier kent of bestudeert.
Heeft u belangstelling het kwalificatiedossier eens door te kijken dan kunt u het

Centrale examens

kwalificatiedossier downloaden op onze website, www.rivordiplomaroute.nl, bij de

Omdat deze diplomaroute een mbo-examen is wordt er ook geëxamineerd in de

informatie over deze diplomaroute.

vakken Nederlands en rekenen, dit is wettelijk verplicht. De uitslag van de examens
Nederlands telt mee in de slaag-zak regeling. Een deel van Nederlands (Luisteren
en Lezen) en rekenen wordt centraal geëxamineerd. Deze examinering vindt plaats
bij ROC Rivor in Tiel. De centrale examens Nederlands worden vijf keer per jaar
afgenomen. De uitslag van het examen rekenen telt voorlopig niet mee in de slaagzak regeling.

Praktische informatie

Startdata:

Starten kan op ieder moment. Het hele jaar door kan een deelnemer

Kosten:

*herkansingen zijn niet inbegrepen.

zichzelf inschrijven en starten met de diplomaroute.
Duur:

Locaties:

Deelname aan de totale diplomaroute kost 1350 euro*.

De duur van de diplomaroute is afhankelijk het tempo van de
deelnemer. Iedereen krijgt maximaal 8 maanden de tijd om de

Kosten herkansingen:

diplomaroute te doorlopen.

Herkansing examen beroepsgerichte kennis

€ 100,00

Herkansing praktijkexamen

€ 350,00

Schriftelijke examens in Assen, Diemen, Roermond, Utrecht,

Herkansing keuzedeel examen

€ 100,00*

Zaltbommel, Zoetermeer en Zutphen. Bij groepen is examinering op

Herkansing examen Nederlands/rekenen

€ 75,00*

de werkplek bespreekbaar, indien er een stille ruimte met

* per examenonderdeel

examenopstelling beschikbaar is.
Centraal

Het centrale examen Nederlands en rekenen wordt afgenomen bij

Examen:

ROC Rivor in Tiel (tegen meerprijs is landelijke examinering

Inschrijving: via de DOORZAAM vergoedingenportal
(www.doorzaamvergoedingenportal.nl).

mogelijk).
Herkansen:

Alle examenonderdelen die bepalen of een deelnemer slaagt of zakt
kunnen maximaal één keer herkanst worden.

Heeft u vragen?
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 13:00 uur
telefoon: 0344-656256. Mail: diplomaroute@rocrivor.nl o.v.v. diplomaroute
DOORZAAM.

