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Heb jij interesse in een opleiding in de Transport en Logistiek? 
Maak dan snel kennis met de boeiende opleidingen in deze 
sector! Je bent klantgericht en vindt het leuk om ervoor te 
zorgen dat de (vers)producten en goederen zonder schade 
en snel bij de klant worden afgeleverd. In je opleiding leer je 
dus alles over het verplaatsen en verzendklaar maken van 
goederen.

Wat betekent BOL en BBL?
Het mbo heeft 2 leerwegen:
•	 Beroepsopleidende	leerweg	(BOL)	→	school	+	stage	

Je gaat naar school en loopt tijdens je opleiding een of 
meerdere keren stage.

•	 Beroepsbegeleidende	leerweg	(BBL)	→	school	+	werken	
Je werkt bij een erkend leerbedrijf en gaat daarnaast 
ongeveer 1 dag per week naar school.

Naast je vooropleiding zijn er voor sommige opleidingen 
aanvullende toelatingseisen. Deze vind je op onze website 
www.rocrivor.nl bij de desbetreffende opleiding.

Ga je een BBL-opleiding volgen? Dan is een arbeidscontract 
bij een erkend leerbedrijf verplicht om toegelaten te worden.

Laptop
Voor de opleidingen in de Transport en Logistiek dien je te 
beschikken over een laptop. Informatie over de specificaties 
van de laptop en het aanschaffen vind je op  
www.rocrivor.nl/laptop.

Opleidingsaanbod Transport en Logistiek Niveau Leerweg Duur Kosten leermiddelen
Chauffeur Goederenvervoer 2 BBL 2 jaar 1e jaar € 350,- (indicatie)
Logistiek Medewerker 2/3 BOL/BBL 2 jaar 1e jaar € 300,- (indicatie)
Logistiek Teamleider 3 BBL/BBL 2 jaar 1e jaar € 350,- (indicatie)
Management Transport en Logistiek 4 BOL/BBL 3 jaar 1e jaar € 350,- (indicatie)

Locaties van de opleidingen
De niveau 2 en 3 opleidingen van Transport en Logistiek 
worden gegeven op de locatie Gijsbert Stoutweg in Tiel. Op 
deze locatie kun je alle logistieke opdrachten goed oefenen, 
voordat je de praktijk in gaat.
De niveau 4 opleiding van Transport en Logistiek wordt 
gegeven op onze hoofdlocatie Bachstraat in Tiel. 

ROC Rivor
Je bent verzekerd van een goede opleiding bij ROC Rivor. 
Onze docenten kennen je persoonlijk en helpen je om het 
beste uit jezelf te halen. Door de fijne sfeer op school voel je je 
snel thuis.

Studie in cijfers
Benieuwd hoe tevreden de studenten zijn over onze 
opleidingen? Op onze website www.rocrivor.nl vind je de 
studie in cijfers per opleiding. 

Transport en Logistiek

Klaar voor een opleiding in de 
Transport en Logistiek? Bekijk 
op de volgende pagina’s onze 
opleidingen!

H

Wanneer word ik toegelaten?
Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je een  
mbo-opleiding kunt volgen. 

Vmbo - geen diploma
→ mbo niveau 1

Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg 
→ mbo niveau 2

Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg
→ mbo niveau 3 en 4

Vmbo - gemengde of theoretische leerweg
→ mbo niveau 4

Havo - overgangsbewijs havo 3 naar 4  
en havo 4 naar 5 → mbo niveau 4

GTL
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In	dit	overzicht	zie	je	de	reistijd	vanaf	de	belangrijkste	stations	in	
omgeving	Tiel	en	Geldermalsen.	Houd	er	rekening	mee	dat	eventuele	
overstaptijden	niet	in	het	overzicht	staan	en	dat	treintijden	gewijzigd	
kunnen	zijn.	Voor	de	actuele	trein	tijden	kijk	op	ns.nl.

OV
Hier zit jouw 
opleiding!
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Volg de opleidingen Transport 
en Logistiek via Instagram! 
@roc_rivor_transportlogistiek
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Jouw route naar succes 
in de Logistiek!

Deze opzet heeft veel voordelen:
• Door te starten in de BOL-leerweg word je als student goed 

begeleid bij het vinden van een stage en werkplek;
• Je hoeft bij de start van de opleiding nog geen baan te 

hebben;
• Er is meer aandacht voor jou, de lesstof en de overgang van 

het vmbo naar het mbo is minder groot.

Omdat je begint in de BOL-leerweg, profiteer je het eerste 
jaar bovendien van:
• Studiefinanciering (Stufi);
• OV Jaarkaart;
• Stagevergoeding;
• Ouders houden recht op Kinderbijslag.

Vanaf het tweede jaar (BBL) ontvang je salaris.

Wanneer word je toegelaten?
Tijdens een kennismakingsgesprek bepalen we samen welke 
leerroute je gaat volgen. Hierbij kijken we uiteraard naar jouw 
voorkeur en wensen.

Fast-track
Heb je een havo-achtergrond? Dan kun je instromen in het 2de 
leerjaar van niveau 4 (fast-track).

TransporT en logisTiek  |  niveau 2/3  |  BOL/BBL

Logistiek Medewerker

Ontdek onze vernieuwde voorbereidende BBL-opleidingen
Onze BBL-opleidingen in de Transport en Logistiek hebben een nieuwe opzet, zodat ze beter aansluiten bij de 
behoeften van onze studenten. Je krijgt in de eerste fase van je studie meer begeleiding. In plaats van direct te 
gaan werken, begin je het eerste jaar in de BOL-leerweg op niveau 3. In het eerste half jaar ga je 3 dagen naar 
school en loop je 2 dagen stage. We helpen je bij het vinden van een geschikte stageplek. In het 2de half jaar 
ga je 2 dagen naar school en 3 dagen stage lopen. 
In het tweede jaar mag je zelf kiezen of je verder gaat met de BOL- of BBL-leerweg. Bij de BOL-leerweg ga je 
naar school en loop je stage. Bij de BBL-leerweg ga je 4 dagen werken en 1 dag naar school. Afhankelijk van je 
niveau duurt je opleiding 2 of 3 jaar.

Als Logistiek Medewerker verzamel je bestellingen en zorg je ervoor dat de klant zijn product in goede staat 
ontvangt. Je werkt zorgvuldig en vlot. Je bent verantwoordelijk voor het hele logistieke proces: lossen, 
controleren, opslaan, sorteren, stickeren en ompakken van goederen. Voorraadbeheer en het verplaatsen van 
goederen in het magazijn behoren ook tot je taken. Hiervoor gebruik je eventueel een heftruck. Daarnaast werk 
je veel samen met je collega’s om het logistieke en administratieve proces goed te laten verlopen. Soms heb 
je ook contact met klanten. Om mensen te informeren over de bezorgtijd, werk je met moderne (computer)
apparatuur, zoals track and trace.

KB
GTL HKB

Contact
Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan 
contact op met de coördinator Adrie Pol 06-54683489 of 
mail naar adriepol@rocrivor.nl. 

Onze vernieuwde BBL-opleidingen
•	 Logistiek Medewerker niveau 2
•	 Logistiek Teamleider niveau 3

Heb je een basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis) 
gevolgd op het voorgezet onderwijs en wil je gaan werken in 
de Logistiek? Dan heb je de keuze uit 2 leerroutes:
- Je volgt de nieuwe leerroute (BOL-BBL) specifiek voor 

Transport en Logistiek. Je start dan in niveau 3 Logistiek 
Teamleider. Op basis van je behaalde resultaten, inzet, 
werkhouding en gedrag bepalen we na een jaar of je 
niveau 2 of niveau 3 aankunt.

- Je kiest voor de brede mbo-2 opleiding dienstverlening 
en hebt vervolgens heel veel verschillende 
uitstroommogelijkheden (zie ook www.rocrivor.nl/mbo2).

Tijdens de opleiding krijg je lessen die goed aansluiten op de 
praktijk. Je leert over:

•	 het	omgaan	met	gevaarlijke	en	bederfelijke	goederen
•	 het	bewaken	van	ieders	veiligheid	op	de	werkvloer
•	 het	besturen	van	een	heftruck
•	 het	plannen	van	jouw	logistieke	werkzaamheden

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar de 
niveau 3 opleiding Logistiek Teamleider.

Kies je voor BOL of BBL?
Bij de BOL-opleiding volg je theorie- en praktijklessen op 
school en loop je stage bij een erkend leerbedrijf. De BOL-
variant van Logistiek Medewerker valt onder het profiel MBO2 
Dienstverlening.

Bij de BBL-opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur bij 
een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar school.

Internationale werkgevers
Met deze opleidingen kun je gaan werken bij 
internationale werkgevers zoals Kuehne Nagel, Schlecker, 
Vonk en Co, Simon Loos en DHL.

VOOROPLEIDING LEERJAAR 1 LEERJAAR 2
 START NIVEAu 3 
      

1e half jaar 2e half jaar

Basis 3 dagen 
leren op 
school
2 dagen 
stage 
bij een 
leerbedrijf

2 dagen 
leren op 
school
3 dagen 
stage 
bij een 
leerbedrijf

•	 Keuze	uit	
BOL en BBL

•	 Niveau	2	
of 3, op 
basis van je 
prestaties

Kader

Deze opleiding start je op niveau 3!
Lees hier meer over op pagina 4.

‘Veel leren in de praktijk’ 
Soms heb ik moeite met een vak, hierin word ik 
goed begeleid door mijn docent. Dat vind ik erg fijn!” 
Luuk, student Logistiek Medewerker 2e jaars
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Logistiek Teamleider

Deze opleiding is zeer praktijkgericht. De lessen die je op 
school krijgt, sluiten goed aan op de praktijk. Je leert over:

•	 het	logistieke	proces
•	 de	positie	van	een	magazijn	in	de	logistieke	keten
•	 het	plannen,	volgen	en	bijsturen	van	logistieke	processen
•	 inwerken,	begeleiden	en	leidinggeven
•	 het	doen	van	verbetervoorstellen	m.b.t.	het	logistieke	proces
•	 het	bewaken	van	ieders	veiligheid	op	de	werkvloer
•	 overlegstructuren	organiseren	en	uitvoeren

Tijdens de opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur per 
week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar 
school.

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar een niveau 4 opleiding. Opleiding die goed 
aansluit is Management Transport en Logistiek

Als Logistiek Teamleider houd je je bezig met het gehele logistieke proces. Je organiseert, plant en 
verdeelt de werkzaamheden onder je collega’s. Je begeleidt en controleert hen bij de uitvoering 
hiervan. Daarnaast voer je zelf ook magazijnwerkzaamheden en andere logistieke taken uit. Je 
werkt onder leiding van het Hoofd Magazijn. Je adviseert jouw leidinggevende of de directie over 
bijvoorbeeld de productkwaliteit, milieueisen, magazijnbeheer en andere logistieke zaken.

GTLK

Baangarantie
Met deze opleidingen heb je een baangarantie. Door het 
grote personeelstekort in de Transport en Logistiek, heb 
jij direct na de opleiding een baan!
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TransporT en logisTiek  |  niveau 2  |  BBL

Chauffeur Goederenvervoer GTLKB

Als Chauffeur Goederenvervoer rijd je goederen naar bedrijven of consumenten. De vrachtwagen is 
jouw werkplek, want je bent continu onderweg. Je klanten zitten namelijk in heel Europa. Je maakt een 
routeplanning aan de hand van de datums en tijden waarop je moet laden en lossen. Hierbij maak je gebruik 
van navigatiemiddelen en boordcomputers. Het is de bedoeling dat je de lading zo efficiënt mogelijk laadt, 
vervoert en lost. Daarbij houd je rekening met de rij- en rusttijden. Tenslotte verricht je klein onderhoud aan de 
vrachtwagen en houd je de vervoersadministratie bij.

De opleiding Chauffeur Goederenvervoer is zeer 
praktijkgericht. Je werkt 4 dagen in de week. Daar doe 
je veel praktijkervaring op. Tijdens de opleiding behaal 
je ook je vorkheftruckcertificaat en je certificaat voor 
bedrijfshulpverlening. Het kan zijn dat je nog niet oud genoeg 
bent om op een vrachtwagen te rijden. Tijdens de opleiding 
leer je over:

•	 bedrijfswagentechniek
•	 administratie	goederenvervoer
•	 (vracht)wagentheorie
•	 vervoeren	van	gevaarlijke	stoffen	(ADR)
•	 geconditioneerd	vervoer	(ATP)
•	 rituitvoering

Tijdens de opleiding heb je een baan van minimaal 20 uur per 
week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat 1 dag per week naar 
school.

Na het behalen van deze opleiding kun je gaan werken of 
doorstromen naar de niveau 3 opleiding Logistiek Teamleider.

Waar kun je gaan werken?
Met de mbo-opleiding Chauffeur Goederenvervoer kun je 
werken bij allerlei soorten transportbedrijven.

Medische keuring
Voordat je aan de opleiding Chauffeur Goederenvervoer 
begint, krijg je een medische keuring.

Vorkheftruckcertificaat
Je hebt voor deze opleiding naast een laptop 
een vorkheftruckcertificaat nodig. Deze behaal je 
voorafgaand aan de start van de opleiding. Kosten voor 
de vorkheftruckcertificaat zijn niet inbegrepen in de 
genoemde kosten (indicatie) aan het begin van deze 
brochure.

Twee diploma’s
Bij het afronden van deze opleiding behaal je ook het 
diploma Logistiek Medewerker niveau 2.

‘Trots op mijn 
rijbewijs CE+’ 
“Na wat vertraging door 
het coronavirus, heb ik 
toch mijn CE rijbewijs + 
code 95 behaald. Ik ben 
super trots!” 
Jason, student 
Chauffeur 

Goederenvervoer 2e jaars
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De opleiding bestaat uit zowel theorie- als praktijkopdrachten 
over: 
•	 logistieke	processen
•	 routes	plannen
•	 voorraadbeheer
•	 informatiesystemen
•	 marketing
•	 managementtaken
•	 bedrijfseconomie
•	 personeelsbeleid

Na afronding van de opleiding kun je gaan werken. 
Vervolgens is het mogelijk om door te groeien naar een 
managementfunctie in Transport, Expeditie en Warehousing. 
Wil je liever doorstuderen? Hbo-opleidingen die goed 
aansluiten, zijn: Technische Vervoerskunde en Logistiek en 
Economie.

Waar kun je gaan werken?
•	 distributiecentra
•	 transportbedrijven
•	 groothandels
•	 productiebedrijven
•	 veilingen

Werk je op de afdeling Management Transport en Logistiek? Dan heb je een verantwoordelijke en 
afwisselende baan. Je werkt bijvoorbeeld bij een transportbedrijf, een logistiek dienstverlener of een 
distributiecentrum. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het regelen van praktische zaken en 
planningen rondom ontvangst, opslag en vervoer van goederen. Daarbij hoort het afstemmen van de 
voorraad op de behoefte (niet teveel en zeker niet te weinig) en het efficiënt inzetten van vrachtwagens. 
Ook ben je het aanspreekpunt voor planners, logistieke medewerkers en vrachtwagenchauffeurs. En 
heb je met het management contact over de logistieke processen. Kortom: je hebt een belangrijke en 
afwisselende functie!

TransporT en logisTiek  |  niveau 4  |  BOL/BBL

Management Transport en Logistiek
voorheen: Manager TransporT en logisTiek, planner WegTransporT 
en logisTiek supervisor 

GTL HK

Twee profielen
Tijdens de opleiding Management Transport en 
Logistiek maak je kennis met twee profielen:
•	 Logistiek	Supervisor
•	 Specialist	Transport	en	Logistiek.
Gedurende de opleiding kies je een van de twee 
profielen om in af te studeren.
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kijk voor het actuele opleidingsaanbod en meer informatie op www.rocrivor.nl

Social Media

Wil je op de hoogte blijven van 
nieuws, projecten en events?  
Dan kun je ROC Rivor volgen via 
social media:  

facebook.com/jouwrocrivor

instagram.com/roc_rivor

youtube.com/rocrivor

linkedin.com/school/roc-rivor

twitter.com/rocrivor

Contact

Heb je een algemene vraag?
Neem dan telefonisch contact 
op via 0344-656200 of mail 
naar info@rocrivor.nl.
Je kunt ook gebruik maken van 
het contactformulier onderaan 
de website.
 
Wij zijn bereikbaar van ma t/m 
vrij van 08.00 tot 16.30 uur 
(feestdagen uitgezonderd).
 
Algemeen postadres:
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel

Heb je een vraag over een 
opleiding of cursus?
Op www.rocrivor.nl vind je 
onderaan elke opleidingspagina 
een knop waarmee je direct 
aan een docent je vragen kunt 
stellen.

 

Locaties

Tiel
• Bachstraat 1 (hoofdlocatie)
 4003 KZ Tiel

•	 Beethovenstraat 22
 4003 KX Tiel

•		Gijsbert Stoutweg 11
 4005 LE Tiel

•	 Voor de Kijkuit 5
 4001 HG Tiel

Geldermalsen
•		Oudenhof 3
 4191 NW Geldermalsen

•		 Poppenbouwing 3b
 4191 NZ Geldermalsen

Open dagen

Benieuwd naar onze locaties, 
de sfeer in de school en de 
opleidingen? Kom dan langs op 
een van onze Open Dagen in Tiel 
en Geldermalsen en maak kennis 
met ROC Rivor!

Open Dag
• Donderdag 25 november 2021
 18.00 - 20.30 uur
• Donderdag 24 februari 2022
 18.00 - 20.30 uur

Informatieavond 
• Donderdag 23 juni 2022
• 18.30 - 20.30 uur

Meld je vooraf aan via  
www.rocrivor.nl/opendag. 

Meelopen
Wil je een goed beeld krijgen van 
een opleiding en hoe het is om 
bij ROC Rivor op school te zitten? 
Kom dan een dagje bij een van 
onze mbo-opleidingen meelopen. 
Dit kan van oktober 2021 t/m mei 
2022. Aanmelden hiervoor via  
www.rocrivor.nl/meelopen.


