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DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

STA MIDDEN IN DE WERELD VAN HET TRANSPORT
In deze opleiding leer je mee te zorgen voor de organisatie van het transport van goederen 
(dispatcher, transportplanner, expediteur of maritiem medewerker). Dat transport 
gebeurt via weg, water, lucht en spoor. Afwisseling in de opleiding is dus verzekerd.
Je komt na je studie terecht in een heel sociaal beroep, want je zult contacten hebben 
met onder andere chauffeurs en klanten. Een goede taalbeheersing is dan zeker 
noodzakelijk, ook in het Frans, Engels en Duits. Je komt immers in een internationale 
omgeving terecht.

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik hier:

LEER EN 
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 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJSwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/transport-en-logistiek-medewerker
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/transport-en-logistiek-medewerker


ONZE PARTNERS:
VDAB
Voor deze opleiding werkt Crescendo CVO samen met de VDAB. Ben je werkloos? Neem 
dan contact op met de VDAB en informeer of je deze studie gratis kunt volgen met een 
VDAB-opleidingscontract. De VDAB steunt immers deze opleiding, omdat ze toeleidt naar 
‘knelpuntberoepen’. 
LOGOS
Logos is het vormingsfonds voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de 
logistiek. LOGOS staat voor 3560 bedrijven en ca. 50 000 bedienden in België!

SAMENWERKEN MET  
STERKE PARTNERS

DANKZIJ HET PARTNERSCHAP VAN CRESCENDO CVO MET LOGOS:
 ¥ volgen de cursisten de  nieuwste ontwikkelingen.
 ¥ werken de cursisten met lesmateriaal dat heel praktijkgericht is;
 ¥ leren de cursisten van gastsprekers uit de sector;
 ¥ oefenen de cursisten met het logistieke ‘virtuele’ leerspel TLT;
 ¥ hebben de cursisten een vlotte toegang tot bedrijven voor hun stage.



JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAAL CERTIFICAAT  
OF DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

CERTIFICAAT 
 ¥ Slaag je voor een module, dan krijg je hiervan een deelcertificaat. 
 ¥ Heb je alle modules met succes gevolgd, dan krijg je het certificaat ‘Transport- en 
logistiek medewerker'.

DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
 ¥ In combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming kun je het diploma 
secundair onderwijs behalen, indien je dat nog niet hebt. 

 ¥ Na deze studie kan je logistiek en transport gaan studeren in het hoger onderwijs  
(graduaat of bachelor).

EEN KORTE OPLEIDING MET HÉÉL VEEL PRAKTIJK
Gedurende twee semesters volg je drie dagen per week overdag les. Je kan de opleiding dus 
combineren met een andere studie of met werk. Je krijgt les in een kleine groep  en verwerft 
vooral veel praktische kennis die je voor je beroep nodig hebt. Je leert ook met online 
lesmateriaal en een deeltje in afstandsonderwijs met begeleiding en intensieve coaching. 
Je neemt deel aan bedrijfsbezoeken, maakt uitstappen en krijgt les van gastsprekers uit de 
sector. Ten slotte loop je stage bij een bedrijf uit de sector. 

AAN CRESCENDO CVO STUDEER JE NOOIT ALLEEN 
Cursisten kunnen een beroep doen op een trajectbegeleider, een zorgcoördinator en een 
taalcoach.

AFWISSELING IS TROEF
Communiceren met mensen in je buurt of ver voorbij de Europese grenzen, informatie 
verwerken met een computer, handelsdocumenten invullen, instructies opstellen en 
doorgeven en dat allemaal met dat ene doel: zorgen dat goederen op een vlotte wijze hun 
bestemming bereiken. Alle vormen van vervoer leer je van dichtbij kennen; over het water, 
over de weg, in de lucht, via het spoor, ...



INHOUD VAN DE MODULES

ZAKELIJKE COMMUNICATIE IN HET FRANS, ENGELS EN DUITS
Wat leer je?

 ¥ Eenvoudige teksten schrijven (bijvoorbeeld een memo).
 ¥ Eenvoudige teksten lezen (bijvoorbeeld op documenten en in catalogi).
 ¥ Schriftelijk boodschappen doorgeven per E-mails of brief.
 ¥ Documenten en formulieren invullen.
 ¥ Eenvoudige gesprekken voeren.
 ¥ Bezoekers mondeling onthalen.
 ¥ Telefoongesprekken voeren, afspraken maken en noteren.

TEKSTVERWERKING 1
Wat leer je?

 ¥ Met een tekstverwerkingspakket werken,
 ¥ Een tekstverwerkingspakket probleemoplossend toepassen.

MONDELINGE COMMUNICATIEVE TECHNIEKEN VOOR DE TRANSPORT- EN
LOGISTIEKE SECTOR
Wat leer je?

 ¥ Vlot mondeling communiceren in een transport- en logistieke omgeving. 
 ¥ Telefoneren en onthaal.
 ¥ Presenteren en vergaderen.
 ¥ Solliciteren.

SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIEVE TECHNIEKEN VOOR DE TRANSPORT- EN
LOGISTIEKE SECTOR
Wat leer je? 

 ¥ Vlot schriftelijk in een transport- en logistieke omgeving communiceren.
 ¥ Brieven schrijven
 ¥ Verslagen opstellen
 ¥ Documenten invullen en opstellen, etc.

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/transport-en-logistiek-medewerker/uurrooster-en-prijs


HAVENKENNIS
Wat leer je?

 ¥ De werking van een haven
 ¥ De infrastructuur en trafieken.
 ¥ De beheersvormen (loodswezen, sleepboten, rederijen, scheepvaartpolitie en douane)
 ¥ Het hinterland (de koppeling van de zeehaven met het weg- en spoorvervoer en de 
binnenvaart).

INTERMODAAL VERVOER
Wat leer je?

 ¥ De mogelijke combinaties van vervoer.

TUSSENPERSONEN
Wat leer je?

 ¥ De verschillende tussenpersonen en havenpartners, zoals de vervoersmakelaar, de 
reder en de scheepsagent.

REKENBLAD 1
Wat leer je?

 ¥ Met een rekenbladpakket werken.

LOGISTIEK
Wat leer je?

 ¥ De werking van de logistieke keten.
 ¥ De goederen- en de documentenstroom. 
 ¥ Voorraadbeheer.
 ¥ Magazijnbeheer.

BINNENVAART, ZEE-, WEG-, SPOOR-, EN LUCHTVERVOER
Wat leer je?

 ¥ Inzichten verwerven in werking van het vervoer in kwestie.
 ¥ De specifieke reglementeringen kennen.
 ¥ De specifieke vervoerdocumenten kennen.

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

INHOUD VAN DE MODULES VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/transport-en-logistiek-medewerker/uurrooster-en-prijs


DOCUMENTENSTROOM EN DOCUMENTAIR KREDIET
Wat leer je?

 ¥ Diverse betalingsmodi (overschrijving, wissel, cheque) toelichten. 
 ¥ De financieringstechnieken in de buitenlandse handel toepassen.
 ¥ Handels- en vervoersdocumenten gebruiken.

WERKPLEKLEREN
Wat leer je?

 ¥ Deze module is het hoogte- en eindpunt van je opleiding. 
 ¥ Alles wat je geleerd hebt pas je geïntegreerd toe tijdens een stage.

Als je het diploma secundair wil behalen, volg je ook Aanvullende Algemene Vorming. Je 
kan deze opleiding samen met de modules van Transport- en Logistiek medewerker volgen 
en op één jaar afstuderen. De planning van de modules AAV vind je HIER.

INCOTERMS
Wat leer je?

 ¥ Inzicht verwerven in de International Commercial Terms of Incoterms. 
 ¥ De incoterms of leveringsvoorwaarden regelen 
 ¥ De rechten en plichten van de koper en de verkoper bij de levering van goederen.

DOUANE, BTW EN ACCIJNZEN
Wat leer je?

 ¥ De belangrijkste begrippen in verband met douane en accijnzen kennen.
 ¥ De accijnsgoederen benoemen.
 ¥ De indeling van de accijnzen weergeven.

TRANSPORTVERZEKERINGEN
Wat leer je?

 ¥ Inzicht in de specifieke werking van de transportverzekeringen.

Het uurrooster voor deze modules vind je HIER.

INHOUD VAN DE MODULES

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/transport-en-logistiek-medewerker/uurrooster-en-prijs
 https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair/aanvullende-algemene-vorming/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH

MODULE LESTIJDEN PRIJS
Mondelinge communicatieve technieken voor de 
transport- en logistieke sector 

20 €30

Schriftelijke communicatieve technieken voor de 
transport- en logistieke sector

20 €30

Zakelijke communicatie in het Frans 80 €120

Zakelijke communicatie in het Engels 80 €120

Zakelijke communicatie in het Duits 80 €120

Tekstverwerking 1 40 €60

Rekenblad 1 40 €60

Logistiek 40 €60

Wegvervoer 60 €90

De opleiding telt 21 modules en 940 lestijden met een totale duurtijd van 
één jaar. 
Alle lessen gaan door in Mechelen, de lessen vinden overdag plaats, drie 
dagen per week. De lessen staan voornamelijk gepland op maandag, 
dinsdag en woensdag. In het eerste semester heb je op donderdag- en 
vrijdagvoormiddag ook tekstverwerking en rekenblad. Je kan vrijgesteld 
worden voor deze modules als je slaagt voor een proef.

MODULE LESTIJDEN PRIJS
Luchtvervoer 20 €30

Spoorvervoer 20 €30

Binnenvaart 20 €30

Zeevervoer 60 €90

Havenkennis 40 €60

Intermodaal vervoer 40 €60

Tussenpersonen 20 €30

Incoterms 20 €30

Douane, btw en accijnzen 80 €120

Transportverzekeringen 40 €60

Documentenstroom en documentair krediet 40 €60

Werkplekleren 80 €120

Totaalprijs per semester* max. €300

* Exclusief beperkt bedrag voor verplicht leermateriaal. 
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21

jaartraject

dag- 
onderwijsCampus  

MechelenVerkoop & 
logistiekSchrijf je snel in!

Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair/mechelen/aav-en-beroepsopleiding/algemeen


Volg ons op

CONTACT

Kom de opleiding beleven tijdens ons infomoment!
Klik HIER voor meer informatie.

LESLAATS DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
+32 15 43 22 02
info.diplomasecundair@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

www.crescendo-cvo.be
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LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM ZEKER EEN KIJKJE:

https://crescendo-cvo.be/nl
https://www.facebook.com/crescendocvo/
https://www.youtube.com/channel/UCPtMzUS9uDMshsLBkIinDvA
https://www.instagram.com/crescendocvo/
https://www.pinterest.com/CrescendoCVO/
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/politie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/mode
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/diploma-secundair
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/nederlands-voor-anderstaligen-nt2
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ecologie-en-groen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/administratie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/digitale-fotografie
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/techniek
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/ambachten
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/zorg-en-welzijn
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/koken
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/talen
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/informatica
https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/contact/infomomenten
mailto:info.diplomasecundair%40crescendo-cvo.be?subject=OPLEIDING%20transport%20en%20logistiek
https://www.google.com/maps/dir//51.0192976,4.4790089/@51.0193015,4.4092255,12z

