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Welkom!
Wil je later aan de slag in de boeiende wereld van
transport en logistiek? Meesurfen op de populariteit
van e-commerce? Internationale zendingen vlot door
de douane en tot op hun bestemming doen geraken?
En zegt een job als dispatcher, douanedeclarant of
magazijnbeheerder je wel iets? Dan is de nieuwe
graduaatsopleiding Transport en Logistiek je op het
lijf geschreven.

“

In deze praktijkgerichte
opleiding word je opgeleid tot
douanedeclarant, dispatcher
wegtransport of magazijnbeheerder.
Drie knelpuntberoepen.

Kiezen voor logistiek? Logisch!

GRADUAAT

T R A N S P O RT
EN LOGISTIEK
IETS VOOR JOU?

“

Zonder logistiek geen voeding in de winkel en geen
gevulde rekken in de supermarkt. Logistieke
systemen zorgen er ook voor dat online bestelde
pakjes op tijd bezorgd worden, dat er geneesmiddelen
in de apotheek liggen en dat productiebedrijven
goederen kunnen blijven maken. Logistiek is echter
meer dan alleen transport. Ook inkoop, voorraad,
magazijn en distributie maken deel uit van het hele
proces.
Ben je benieuwd naar elk van deze facetten en wil je
er ook praktisch mee aan de slag? In de nieuwe
graduaatsopleiding Transport en Logistiek leggen
we de focus op de praktijk en op het stroomlijnen
van logistieke processen. Je leert mogelijke
knelpunten in de logistieke keten signaleren,
problemen analyseren en verbeteringen doorvoeren.
Op basis van je interesses of toekomstplannen kies
je een van de drie afstudeerrichtingen: dispatcher
wegvervoer, douanedeclarant of magazijnbeheerder.
Dat zijn tegelijk drie knelpuntberoepen.
In het eerste jaar krijg je een brede inleiding in
wegvervoer, douane en magazijnbeheer. Daarnaast
op het programma: de geheimen van de supply
chain, het belang van veiligheid en de toekomst van
e-commerce. We bereiden je ook voor om te
communiceren in verschillende talen, want de
logistieke wereld is internationaal. In het tweede
jaar specialiseer je je in het gekozen profiel, met
onder meer twee stages.

Leren door te doen
In deze opleiding leer je al doende. De praktijk en concrete
voorbeelden vormen altijd de aanzet voor de theorie, nog
meer dan in de afstudeerrichting Logistiek Management van
de bachelor Bedrijfsmanagement. Meer dan de helft van het
programma bestaat uit werkplekleren. Je leert dus van en met
het werkveld. Je lost echte praktijkcasussen op, de lesgevers
hebben veel praktijkervaring en vaak staan ze zelf nog deels
in het werkveld. Het stagetraject tijdens deze opleiding is
uniek. Je loopt namelijk 3 keer stage verspreid over 2 jaar.
In semester 1 verkennen we de wereld van de logistiek en de
mogelijke stageplaatsen en bedrijven waarin je terecht kan
komen. In semester 2 ga je een eerste keer op stage. In je
tweede jaar draai je actief mee in hetzelfde stagebedrijf, dat
je kiest op basis van je talenten en specialisatie (wegvervoer,
douane of magazijnbeheer).

Deze opleiding staat voor een persoonlijke aanpak, kleine
klasgroepen en een nauw contact tussen studenten en
lesgevers. Die kennen je bij naam en staan klaar om je te
ondersteunen bij de realistische praktijkopdrachten of bij de
verwerking van de leerstof. Na twee jaar ben je als afgestudeerde
dispatcher, douanedeclarant of magazijnbeheerder helemaal
klaar om het werkveld in te stappen. Je bent onmiddellijk
inzetbaar en kan met grote waarschijnlijkheid meteen aan
het werk. De laatste jaren is het aantal vacatures voor de
knelpuntberoepen waarop dit graduaat je voorbereidt
namelijk alleen maar toegenomen. De nood aan logistiek en
transport zal ook niet snel verdwijnen. Dat betekent echter
niet dat er niet geïnnoveerd en geanticipeerd moet worden.
Het maakt deze sector nog interessanter dan hij al was.

MA
STUDIEPROGRAM - 2022

De graduaatsopleiding Transport en Logistiek is een brede opleiding. Tegelijk kies je uit drie
specifieke afstudeerrichtingen die je voorbereiden op een van de drie profielen: dispatcher
wegvervoer, douanedeclarant of magazijnbeheerder.

2021

Tweejarig opleidingsprogramma

(30 SP/semester)

Driejarig opleidingsprogramma

JAAR 1
VERKENNING VAN
DE LOGISTIEK (30 SP)
Bedrijven en hun supply chain (5 SP)

JAAR 1

JAAR 2
VERDIEPING IN
DE LOGISTIEK (30 SP)

Marketing en e-commerce (4 SP)

SPECIALISATIE IN
DE LOGISTIEK (30 SP)
Internationaal logistiek taalgebruik (7 SP)

PROFESSIONALISERING
IN DE LOGISTIEK (30 SP)
Stage 3 wegvervoer
OF stage 3 douane
OF stage 3 magazijnbeheer
(24 SP)

Logistieke sector en transportmodi (6 SP)

Supply Chain advanced en ERP (5 SP)

Juridische en ethische aspecten van
logistiek (3 SP)

Communicatie en talen 1 (4 SP)

Communicatie en talen 2 (6 SP)

Interdisciplinair en projectmatig werken
in de logistiek (3 SP)

Inleiding wegvervoer (4 SP)

Veiligheid en kwaliteit (4 SP)

Specialisatie wegvervoer
OF specialisatie douane
OF specialisatie magazijnbeheer

(±20 SP/semester)

JAAR 2

JAAR 3

Bedrijven en hun supply
chain (5 SP)

Logistieke sector en
transportmodi (6 SP)

Communicatie en
talen 2 (6 SP)

Interdisciplinair en projectmatig werken in de
logistiek (3 SP)

Stage 3 wegvervoer
OF stage 3 douane
OF stage 3 magazijnbeheer (24 SP)

Communicatie en talen 1

Inleiding douane (4 SP)

Projectmatig werken
in de logistiek (5 SP)

Specialisatie wegvervoer
OF specialisatie douane
OF specialisatie
magazijnbeheer (6 SP)

Graduaatsrapport wegvervoer
OF graduaatsrapport douane
OF graduaatsrapport magazijnbeheer (6 SP)

Inleiding wegvervoer

Marketing en e-commerce (4 SP)

Juridische en ethische aspecten van logistiek (3 SP)

Stage 2 wegvervoer
OF stage 2 douane
OF stage 2
magazijnbeheer (11 SP)

Internationaal logistiek
taalgebruik (7 SP)

Inleiding magazijnbeheer
(4 SP)

Supply Chain advanced
en ERP (5 SP)

Stage 1 (6 SP)

Basis ICT-vaardigheden

Veiligheid en kwaliteit

(4 SP)

Graduaatsrapport wegvervoer
OF graduaatsrapport douane
OF graduaatsrapport
magazijnbeheer (6 SP)
(4 SP)

(6 SP)

Inleiding magazijnbeheer (4 SP)

Projectmatig werken in de logistiek (5 SP)

Stage 2 wegvervoer
OF stage 2 douane
OF stage 2 magazijnbeheer
(11 SP)

Inleiding douane (4 SP)

(3 SP)

(4 SP)

Stage 1 (6 SP)

Basis ICT-vaardigheden (3 SP)

= afstudeerrichtingsspecifiek opleidingsonderdeel
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= werkplekleren ingebed in opleidingsonderdeel

Programma onder voorbehoud

= afstudeerrichtingsspecifiek opleidingsonderdeel

= werkplekleren ingebed in opleidingsonderdeel

Programma onder voorbehoud
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AAN HET
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OPLEIDINGSCOÖ

ONZE TROEVEN
• Vanuit en met de praktijk: vanaf dag 1 leer en oefen je met
concrete vraagstukken uit de praktijk. De focus ligt dus op
de praktijk, net zoals later in je job. Werkplekleren maakt
meer dan de helft van de opleiding uit en de meeste lectoren
hebben ervaring in het werkveld of staan er deels in.

Als onmiddellijk inzetbare beroepskracht is de kans
groot dat je meteen aan de slag kan bij logistieke
dienstverleners, retailers, havenbedrijven of productie
bedrijven. De instroom van de drie knelpuntprofielen uit
dit graduaat is namelijk al jaren kleiner dan de vraag.

• Specifieke focus op drie profielen: je maakt breed kennis
met de wereld van logistiek en transport, maar tegelijk word
je voorbereid op het specifieke beroep van dispatcher weg
vervoer, douanedeclarant of magazijnbeheerder.

• Dispatcher wegvervoer
Je plant, organiseert en coördineert internationaal weg
transport, vaak in teamverband. Elke dag is anders, maar
het beoogde resultaat blijft hetzelfde: goederen veilig en
op tijd over de weg tot op de eindbestemming krijgen.

• Uniek stagetraject: de stages bieden je dé kans om de theorie
uit de lessen toe te passen en actief kennis te maken met het
werkveld. In je eerste stage (in het tweede semester) loop je
in in je stagebedrijf. In je twee ingroeistages in het tweede
jaar participeer je volop als toekomstig dispatcher, magazijn
beheerder of douanedeclarant.
• Leren van en met elkaar: klassiek lesgeven wordt in
dit graduaat vaak vervangen door ‘leren van en met je
medestudenten’. Zo leer je functioneren binnen een team,
een competentie die ook later vaak van pas zal komen.
• Digitale tools: Als specialist in transport en logistiek kom
je niet enkel face to face in contact met mensen, maar ook
online. In de opleiding verkennen we dan ook de mogelijk
heden van games, e-mail en chat, maar ook van innovaties als
VR-brillen en Augmented Reality.
Verder studeren?
Heb je zin in meer? Dan is een upgrade naar de verwante
afstudeerrichting Logistiek Management van de bachelor
Bedrijfsmanagement mogelijk via een verkort traject van
anderhalf jaar.
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WAAR KOM
T?
JE LATER TERECH

• Douanedeclarant
Je draagt je steentje bij aan de invoer, doorvoer en
uitvoer van internationale goederen. Je werkt veel met
(inter)nationale handelsdocumenten en met douane
documenten. Zeker in het post-brexit tijdperk biedt het
profiel van douanedeclarant je veel werkzekerheid.

RDINATOR

TE
LIEVEN VAN HYF

“Elk jaar publiceert VDAB een lijst met knelpuntberoepen. Dat zijn
jobs waarvoor de invulling van de vacatures moeilijker verloopt
dan voor de andere beroepen. Dat zowel douanedeclarant als
transportplanner op de lijst van 2020 werden opgenomen, was
voor ons geen verrassing. Zo is de instroom van douanedeclaranten
momenteel zeer beperkt omdat de nodige vakkennis enkel op
de werkvloer of via een specifiek postgraduaat verworven kan
worden. Hetzelfde geldt voor de functies van transportplanner en
expediteur. Met het nieuwe graduaat Transport & Logistiek willen we
het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan arbeidskrachten mee
oplossen. Doordat we aan Howest volop inzetten op werkplekleren
bieden we nog meer kansen op werkzekerheid.”

CAMPUS
- BST1
BRUGGE STATION

• Magazijnbeheerder
Je plant, organiseert en controleert de logistieke activi
teiten (goederenontvangst, opslag, ordervoorbereiding,
bevoorrading, verzending, retour) van een logistiek
platform, productie-eenheid of dienst. Als magazijn
verantwoordelijke werk je in een informaticaomgeving
zonder dat je de hele dag achter je bureau zit.
Wist je trouwens dat we je niet alleen inhoudelijk
voorbereiden op een job? Tijdens je opleiding krijg je ook
sollicitatietraining zodat je sterk in je schoenen staat
wanneer je de arbeidsmarkt op. Jezelf verkopen is nu
eenmaal niet evident.

LECTOR

MARIO DEMETS
“Nogal wat jobs zullen er binnen tien jaar niet meer zijn.
Het tegendeel is waar voor de logistieke en transportsector.
Douanedeclaranten, dispatchers, transportplanners, expediteurs…
Allemaal zijn het echte blijvers. Zo zal logistiek altijd essentieel
blijven om warenhuizen van voedsel te voorzien. Transport- en
havenbedrijven blijven dan weer een noodzaak om goederen van
de ene kant van de wereld naar de andere te versturen. En we kopen
ook met z’n allen steeds meer online, waardoor e-commerce boomt.
Die tendens hebben de coronacrisis en de bijhorende lockdowns
alleen maar versterkt. Om deze groei aan te kunnen, zijn efficiënte
logistieke processen en systemen nodig, maar uiteraard ook
bekwame logistieke medewerkers. Als lector wil ik daar heel graag
mijn steentje aan bijdragen.”

Campus Rijselstraat bevindt zich vlak bij het station van
Brugge en op wandelafstand van alles waar de stad zo
bekend om is: de Reien, de Grote Markt, de Burg of de vele
winkeltjes, cafeetjes en koffiebars. Op de campus zijn er
trouwens bedrijven die er een lokaal huren – het werkveld
is dus letterlijk vlakbij!

VER
NOG VRAGEN O
?
DEZE OPLEIDING
PUS EN
BEZOEK DE CAM MET DE OPLEIDING
EN
MAAK KENNIS
T.BE/KENNISMAK
WWW.HOWES

Mail naar:
lieven.van.hyfte@howest.be

YOUR FUTURE STARTS HERE / 7

KEN VOLGENDE
E
R
P
S
N
IE
H
C
S
IS
M
U OOK AAN?
O
J
N
E
G
IN
ID
E
L
P
O
Bedrijfsmanagement – afstudeerrichting Logistiek
Management (bachelor)
Ons land behoort tot dé logistieke hotspots bij uitstek. Werkgelegenheid in overvloed
dus. In de afstudeerrichting Logistiek Management leer je hoe jij logistieke problemen
en vervoersvraagstukken vakkundig kan oplossen. Daarna ligt een job als dispatcher,
scheepsagent, expediteur of logistieke dienstverlener voor het grijpen.

Bedrijfsmanagement – afstudeerrichting Logistics
Engineering (bachelor)
Ben je gebeten door logistiek, transport en techniek, maar heb je ook een passie voor
data en IT? Kies dan voor de afstudeerrichting Logistics Engineering. Je krijgt de brede
basiskennis logistiek management, aangevuld met toekomstgerichte IT-topics zoals
Bright Logistics, blockchain, artificiële intelligentie of Internet of Things. Zo stomen we je
klaar tot de logistieke manager van de toekomst.

Bedrijfsmanagement – afstudeerrichting Business
Engineering (bachelor)
Wil je begrijpen hoe alles binnen een organisatie met elkaar verbonden is en hoe je
bedrijfsprocessen kan bijsturen en optimaliseren? En heb je een grote passie voor data
en nieuwe technologieën. Dan is de afstudeerrichting Business Engineering precies
wat je zoekt. Je krijgt de brede basiskennis bedrijfsmanagement, aangevuld met
toekomstgerichte vakken zoals Industry 4.0 en AI.

Accounting Administration (boekhouden) (graduaat)
Je bent geboeid door cijfers en je werkt graag met oog voor detail en zonder angst voor
deadlines? Dan is de graduaatsopleiding Accounting Administration je helemaal op het
lijf geschreven. Door te focussen op de boekhoudkundige praktijk doorheen oefeningen
en cases, maken we van jou een boekhouder waar bedrijven letterlijk en figuurlijk op
kunnen rekenen!

Programmeren (graduaat)
Deze opleiding is voor computerwizards die een analytische geest combineren met
een neus voor nieuwe technologie. Je leert geautomatiseerde toepassingen, web- en
mobiele applicaties van a tot z ontwikkelen voor organisaties en bedrijven. Verder kom
je te weten hoe je responsive applicaties maakt, en hoe je aantrekkelijke en performante
(web)applicaties programmeert op basis van hedendaagse technologieën en tools.

