
 

Opleiding logistiek teamleider  

voor KLM-medewerkers in vaste dienst 
mbo-niveau 3 diploma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een diploma voegt waarde toe aan je cv 
Je hebt ervaring in de logistiek en wilt je graag verder ontwikkelen. De 
hectiek in de logistiek laat het vaak niet toe om eens rustig te kijken 
welke stappen jij wilt nemen in je ontwikkeling. In een snel 
veranderende wereld waarin alles niet meer gaat zoals het altijd ging, is 
het goed om na te denken over jouw capaciteiten en behoefte aan 
training en/of opleiding.  

Een diploma laat zien dat je het vak echt beheerst, het kan je 
promotiekansen in en buiten jouw bedrijf vergroten wanneer er 
doorgroeimogelijkheden zijn. 

De logistiek teamleider 
Als logistiek teamleider wordt er van je verwacht dat je: 

 zelfstandig opslag en ontvangst van goederen coördineert 

 een team in de operatie kan aansturen 

 logistieke processen en het teamwerk bespreekbaar kan maken met 

je leidinggevende 

 een team kan ondersteunen met laden, lossen en verzendklaar maken 
van goederen 

 voorraden kan inventariseren 

Leren en werken 
De Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) is voor iedereen die een vaste 
baan heeft in de logistiek en de ambitie heeft om leiding te geven of al 
leiding geeft. Je gaat een dag per week naar school en voert opdrachten 
uit op je eigen werkvloer. Je vakmanschap wordt erkend met 
verschillende examentoetsen en praktijkopdrachten. Je persoonlijke 
ontwikkeling zit in de wettelijke verplichte vakken als Nederlands, 
Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarnaast volg je 
‘keuzedelen’.   

Opleidingsprogramma op maat 
De opleiding duurt 1 à 1,5 jaar. Voordat je de opleiding start, bepalen we 
je beginniveau. We bespreken hoe jij je al opgedane werkervaring 
zichtbaar kan maken en welke kennis al kan worden getoetst. Hoe meer 
aantoonbare ervaring, hoe sneller je de opleiding kunt afronden. Zo 
maken we een opleidingsprogramma dat op jouw kennis en ervaring is 

afgestemd. 

Leren tijdens werk 
De praktijkopdrachten kun je in je eigen werk doen. Hierbij krijg je 
begeleiding van een praktijkbegeleider. Dit is een KLM-collega die jou 
kan ondersteunen met het maken van de opdrachten. De theorie die je 
op school krijgt, kun je dan direct toepassen in de praktijk. 

Naar school  
Naast je werk in de logistiek, ga je in eigen tijd 1 dag per week (een 
ochtend/middag of een middag/avond) naar school. Tijdens de 
schoolvakanties, in het weekend en op feestdagen ben je vrij. De school, 
MBO College Airport, staat in Hoofddorp. Dat is 10 minuten met de bus 
vanaf Schiphol.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie nodig? 
Neem contact op met 
Luchtvaart Community 
Schiphol (Helma Bos of 
Margreet Hak): klm-
bbl@schiphol.nl, tel. 
0206018915. 

 

Informatiebijeenkomst 
bijwonen? 

Wanneer: 

Maandag 19 maart 2018 
Donderdag 22 maart 2018 
Woensdag 4 april 2018 
van 13.00 – 14.00 uur 
 

Waar: 

Luchtvaart Community 
Schiphol, meetingruimte 
3, The Base A, eerste 
verdieping, Evert van de 
Beekstraat 1-52, Schiphol 

 

Meld je aan door een 
bericht te sturen naar klm-
bbl@schiphol.nl en 
vermeld daarin je naam, 
je functie en op welke dag 
je de bijeenkomst wilt 
bijwonen.  

 

 

 

 

 

Wie doet wat? 
jij volgt de opleiding in je eigen tijd. Je moet er zelf voor zorgen dat je 
bent uitgeroosterd tijdens alle lesdagen. Jouw werkgever betaalt de 
opleiding en zorgt dat je een praktijkbegeleider krijgt, dat is een collega 
die jou kan ondersteunen in het plannen en uitvoeren van je opdrachten.  

De aanmeldingsprocedure 
 LCS is verantwoordelijk voor de aanmeldingsprocedure. 

 Bespreek je aanmelding met je leidinggevende! Je kunt namelijk 

alleen de opleiding volgen als je je opdrachten op jouw werkvloer 
kunt uitvoeren én als je hier begeleiding bij krijgt van een collega. 

 Vul het aanmeldingsformulier in en laat deze ondertekenen door je 
leidinggevende.  

 Maak een kopie van je paspoort en scan die in. 

 Schrijf een motivatie waarom je deel wilt nemen aan de opleiding. 

 Zorg voor een recente cv, waarin al je werkervaring en gevolgde 
opleidingen in staan (vanaf je middelbare school).  

 Na je aanmelding krijg je een uitnodiging om mee te doen aan de 
intaketoets. Hier wordt jouw denk- en werkniveau getest.  

 Als de hele procedure is doorlopen wordt je aanmelding doorgegeven 
aan MBO College Airport en wordt jouw inschrijving definitief 
gemaakt. Je staat pas ingeschreven als je een brief van de school 
hebt ontvangen.  

De kleine letters 
 Je kunt alleen met de opleiding meedoen als je werkzaam bent in 

een logistieke functie en een vast KLM-contract hebt. 

 Als je door eigen toedoen de opleiding niet afmaakt, kan de 
werkgever besluiten de kosten op jou te verhalen.  

 De lessen zijn verplicht. We verwachten een actieve houding tijdens 
de lessen en bij het uitvoeren van de opdrachten. Je bent tenslotte 
zelf verantwoordelijk voor het succes van je opleiding. 
 

Start van de opleiding 
De opleiding start op dinsdag 28 augustus 2018. Alle lessen worden 
gegeven op dinsdagen. Wanneer het aantal studenten over meer klassen 
moet worden verdeeld bestaat de mogelijkheid dat er ook klassen op 
woensdag en donderdag zijn. 

Informatiebijeenkomst 
Heb je behoefte aan het bijwonen van een informatiebijeenkomst, of zou 
je die voor je eigen team willen houden? Of wil je misschien een kijkje 
nemen in de school? Laat het ons weten via lcs-bbl@schiphol.nl  

.

en instaptoet 
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