
LEREN IN DE PRAKTIJK 
MET HET LOGISTIEK PASPOORT 

KENNISMAKEN MET  
SAMARA

KEEP IT
MOVING!



   Op de cover: Samara  
Samara volgt de 
opleiding Logistiek 
Teamleider.

Goederen verplaatsen met de heftruck, samen-
werken met je collega’s of zelfs het aansturen van 
een team; je leert bij ons hoe je dit het beste aan  
kan pakken. Samen bekijken we wat jij nodig hebt 
om je diploma te halen en succesvol aan je carrière 
te beginnen. Wil je liever werken en leren? Volg dan 
een deeltijdopleiding.

Maak kennis met ons Warehouse XL, waarin je waardevolle certificaten behaalt  
voor bijvoorbeeld de heftruck en reachtruck. Deze loods van 2.000 m2 heeft  
alles wat je nodig hebt om te oefenen. Je doet hier ook examens, gewoon bij  
ons op school.

Jouw leerontwikkeling staat centraal en daar kijken we samen naar. Want niet 
iedereen leert op dezelfde manier. Je staat er dus niet alleen voor. Met elkaar  
zorgen we ervoor dat jij slaagt! Besluit je na je opleiding dat je meer ambitie hebt, 
dan kun je bij ons makkelijk doorstromen naar een vervolgopleiding. Zo kun je  
in twee jaar je niveau 3 diploma hebben.

Nederland blinkt uit in transport en logistiek, dus er is volop werk voor jou.  
Keep it moving!

KEEP IT MOVING!

2 3



Daarom zorgen we er voor dat je  
je thuis voelt, je studie uitdagend  
is en je straks klaar bent voor een 
volgende stap.

HOE VER WIL JIJ KOMEN?
Opleidingen op maat
Het mbo biedt opleidingen op  
4 verschillende niveaus. Op welk 
niveau je begint hangt af van jouw 
vooropleiding. Dit zijn de niveaus:  

• Niveau 1: Entreeopleidingen 
Je wordt opgeleid tot assistent. 
Deze opleidingen duren een jaar. 
Er is veel structuur en persoonlijke 
aandacht voor de studenten.

• Niveau 2: Basisberoepsopleiding 
Je voert taken uit binnen  
het bedrijf. 

• Niveau 3: Vakopleiding 
Je leert om zelfstandig je werk  
te doen. 

• Niveau 4: Middenkaderopleiding 
en specialistenopleiding 
Je leert om volledig zelfstandig  
je werk uit te voeren. Je kunt op 
veel plekken aan de slag binnen  
je vakgebied.

BOL of BBL
Op het mbo kun jij op verschillende 
manieren leren. Je kunt ervoor  
kiezen om naar school te gaan en  
stage te lopen. Of je combineert  
werken met leren. Het is dus aan  
jou hoe jij wilt leren. 

Beroepsopleidende leerweg (BOL)  
Een BOL-opleiding staat voor beroeps- 
opleidende leerweg. Je gaat de hele 

week naar school en loopt een of 
meerdere stages om praktijkervaring 
op te doen. Deze optie wordt het 
vaakst gekozen door studenten. 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
Een BBL-opleiding staat voor  
beroepsbegeleidende leerweg.  
Hier werkt het precies andersom. 
Je begint direct met werken en gaat 
maar een of twee dagen naar school. 
Wil je een BBL-opleiding volgen,  
dan heb je een baan nodig bij een 
erkend leerbedrijf.

Later komt steeds dichterbij. Elke dag 
begrijp je beter wat je wel en niet wilt. 
En bij het vinden van jouw weg kun je 
vast wat hulp gebruiken. Zadkine is er 
voor je. Als je twijfelt of nog geen idee 
hebt, maar ook als je al een plan hebt. 
Het gaat om jou. De keuzes die je nu 
maakt, zijn belangrijk voor de rest van 
je leven. Wij helpen je graag bij het 
maken van die keuzes. Samen met 
docenten, begeleiders en bedrijven 
stippelen we jouw persoonlijke route 
uit. Stap voor stap geven we die sa-
men met jou vorm. Met de ruimte om 
een beetje af te buigen, bij te draaien  
of even een andere richting op te 
gaan. Zodat jij je talent ontdekt,  
je hart volgt en je droom waarmaakt. 
Onze ambitie is dat jij Zadkine met 
een baan of vervolgopleiding verlaat 
en terugkijkt op een geweldige tijd. 

HOE VER  
WIL JIJ  
KOMEN?
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HAAL HET BESTE
UIT JEZELF AANMELDEN 

Je kunt je via zadkine.nl/aanmelden en de opleidings- 
pagina direct online aanmelden voor een opleiding.  
Je ontvangt na je aanmelding een bevestiging per  
e-mail en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

DECANEN EN MENTOREN
Studenten die één of meer voorlichtingsactiviteiten 
bezoeken, zijn succesvoller in hun studie, weten wij uit 
onderzoek. Wil je als decaan of mentor een voorlichtings- 
bijeenkomst bij je op school organiseren? Onze  
contactpersoon Sandra Beenhakker bespreekt  
graag de mogelijkheden met je. Neem contact op  
via marketingencommunicatie@zadkine.nl.

OUDERS EN VERZORGERS
Voor ouders en verzorgers heeft Zadkine een aparte  
pagina ingericht op de website: zadkine.nl/ouders.  

OPEN DAGEN
Weet jij nog niet precies welke oplei-
ding je wilt volgen? Daar helpen wij je 
natuurlijk graag bij. Stel al je vragen 
aan onze studenten en docenten en 
beleef de sfeer op onze locaties!

De Open Dagen zijn op:
Woensdag 16 november 2022
16.00 - 20.00 uur
Vrijdag 20 januari 2023
16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 21 januari 2023
10.00 - 14.00 uur
Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur

Kijk voor meer informatie op  
zadkine.nl/ opendagen.

Wie je ook bent en welke achtergrond je ook hebt: Zadkine staat 
voor je klaar. Ook als je een extra steuntje in de rug nodig hebt. 
Bijvoorbeeld als je problemen hebt op school, in je thuissituatie 
of met je financiën. Of als er andere problemen zijn waarover  
je wilt praten. Samen met jou kijken we of je extra hulp kunt 
krijgen, zodat je je opleiding met succes kunt volgen.

Op deze pagina krijg je tekst en uitleg over het mbo.  
Je vindt er handige tips om je kind te helpen bij het  
oriënteren op het mbo. Ook lees je hoe je betrokken  
kunt blijven als je dochter of zoon begint met een  
opleiding bij Zadkine, of al een opleiding bij ons volgt.

SCHOOLKOSTEN
Als je een mbo-opleiding gaat volgen, heb je te maken 
met diverse studie/schoolkosten. Het is een belangrijke 
investering in jouw toekomst! Je vindt een overzicht van 
deze kosten op de website zadkine.nl/schoolkosten.

STUDIEFINANCIERING
Studiefinanciering voor de beroepsopleidende leerweg 
in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende 
beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart en een 
lening. Er gelden voorwaarden voor studiefinanciering in 
het mbo. Kijk voor meer informatie op de website duo.nl. 

MEER INFORMATIE
Wil je meer weten? Bijvoorbeeld over de specifieke voor-
opleidingseisen, toekomstperspectief en doorstroom- 
mogelijkheden? Kijk dan op onze website zadkine.nl.

MEELOOPDAGEN
Wil jij sfeer proeven op de locatie 
en een goed idee bij de opleidingen 
krijgen? Meld je dan aan voor een 
Meeloopdag! Tijdens deze dag loop 
je mee met een student van Zadkine. 
Zo zie je precies wat de opleiding 
inhoudt, hoor je ervaringen van  
studenten en maak je kennis  
met de docenten. Schrijf je nu  
snel in voor een Meeloopdag via: 
zadkine.nl/ meeloopdagen. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Vind je het leuk om regelmatig 
nieuwtjes te lezen over onze  
studenten, opleidingen en studeren  
in het mbo? Schrijf je dan in voor 
onze digitale nieuwsbrief. Ga naar 
zadkine.nl/nieuwsbrief.

ZADKINE STAAT
VOOR JE KLAAR

STUDIEMATCH
Ben je benieuwd welke van onze  
opleidingen bij jouw interesses 
passen? Doe de Studiematch op onze 
website: zadkine.nl/studiematch.  
Een leuke en eenvoudige mini  
beroepskeuzetest.

DE MYSTART-APP!
Voor studenten die zich aanmelden 
hebben wij de MyStart-app. In deze 
handige app volg je jouw persoon- 
lijke voortgang: van aanmelding  
tot de eerste schooldag bij Zadkine.  
Je vindt er informatie over je intake, 
veelgestelde vragen en handige links. 
Zo ben je goed voorbereid op je start 
bij Zadkine!
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LOGISTIEK 
LOGISTIEK MEDEWERKER
Niveau 2 • BOL/BBL • 1 jaar

LOGISTIEK TEAMLEIDER 
Niveau 3 • BOL/BBL • 2 tot 3 jaar*

MANAGEMENT TRANSPORT EN LOGISTIEK 
Niveau 4 • BOL/BBL • 3 jaar

BBL-opleidingen worden gestart bij  
voldoende aanmeldingen

LEIDINGGEVENDE TEAM/AFDELING/PROJECT
Niveau 4 • BOL • 1 jaar

 Bekijk de plattegrond op pagina 24 
voor meer informatie over onze locatie 

BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een Logistieke opleiding.  
Jij bent een belangrijke schakel in het proces van ontvangst, opslag 
en verzending van goederen vanuit de hele wereld. Je bent eigenaar 
van het Logistieke proces dat altijd in beweging is. Daarom heb je 
aandacht voor details en ben je op de hoogte van de laatste Logistieke 
trends en ontwikkelingen. Spreekt dit je aan? Lees dan gauw verder  
in dit magazine en in onze studiewijzer op zadkine.nl. Succes met je 
keuze!

Tijdens jouw opleiding behaal je noodzakelijke  
certificaten, zoals het rijden met een vorkheftruck,  
BHV, VCA en fysiek werken.

OPLEIDINGEN 
OVERZICHT

AUDIT VEILIGE 
SCHOOL
De Gemeente Rotterdam kende dit toe na een externe audit waar-
bij studenten, docenten, ondersteuners en management door een 
auditer werden ondervraagd, met name op het gebied van sociale 
veiligheid. Het uitgereikte schildje hangt op een mooie plek bij de 
voordeur van ons college.

*na behalen uitstroomprofiel Medewerker (niv. 2) 
mogelijkheid tot verkorten naar 1 jaar
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LOGISTIEK TEAMLEIDER

Niveau 3 • BOL/BBL • 2 tot 3 jaar
Als Logistiek Teamleider geef je leiding aan logistiek 
 medewerkers in een magazijn. Je organiseert en werkt 
zelf ook mee aan ontvangst, controle en opslag van  
goederen. Jij bent een teamplayer en durft beslissingen  
te nemen! 

Je leert bij ons hoe je het beste een team kan aansturen 
en hoe je een actieve bijdrage levert aan het verbeteren 
van processen. Ook ben je klantvriendelijk en collegiaal, 
zodat je verbetervoorstellen op steun kunnen rekenen!

Wij denken dat je het beste leert in de praktijk. Daarom 
loop je elk schooljaar 10 weken stage bij een logistiek 
bedrijf. Naast je stage kun je op onze locatie ook uitste-
kend in de praktijk leren. Ons magazijn Warehouse XL is 
voorzien van alles wat je nodig hebt om de praktijk na  
te bootsen.

Je krijgt bij ons de mogelijkheid om waardevolle 
 certificaten als ‘Veilig werken met de vorkheftruck en 
reachtruck’ te behalen. Je haalt ook het diploma ‘Basis-
veiligheid’ (VCA1). Het is namelijk van groot belang dat  
je veilig werkt. 

Je gaat werken in een magazijn. Bijvoorbeeld van een 
webshop, groothandel of transportbedrijf. Hier stuur jij  
de medewerkers aan.

Voor het volgen van deze opleiding heb je één van de 
volgende vooropleidingen nodig:

• mbo basisprofiel Logistiek Medewerker (niv 2):  
deze opleiding duurt dan mogelijk maar één jaar!

• een andere mbo-opleiding niveau 2 (de opleiding  
duurt dan gewoon 2 tot 3 jaar)

• vmbo kader, beroepsgerichte leerweg. Met economie 
of wiskunde en een moderne vreemde taal.

LOGISTIEK BEKIJK DE SPECS OP 
ZADKINE.NL

Binnen één studiejaar behaal je het diploma Logistiek 
Medewerker (niveau 2). Je kan hiermee bij ons de 
opleiding Logistiek Teamleider (niveau 3) volgen en 
mogelijk verkorten naar één jaar. Binnen twee jaar 
kun je dus een niveau 3 diploma hebben!

Wat is het Logistiek Paspoort?
Onze logistieke studenten zijn echte doeners en daar-
om hebben we samen met onze partners dit hybride 
concept ontwikkeld. In praktijk betekent het dat de 
student meer tijd doorbrengt bij het leerbedrijf, ge-
combineerd met online lessen. 

Met het Logistiek Paspoort behaal je verschillende on-
derdelen van de opleiding op verschillende plekken; 
alle praktijkonderdelen bij je leerbedrijf of zelfs bij 
verschillende leerbedrijven. Je certificaten behaal 
je bij ons op school. En natuurlijk volg je ook alle 
verplichte vakken om je diploma Logistiek Medewer-
ker te behalen. Deze vakken volg je vanaf je stageplek 
digitaal terwijl de docent op school zit. De onderdelen 
die je behaalt worden netjes afgevinkt in je paspoort. 
Ze heb je een goed overzicht van jouw voortgang en 
wat je nog moet doen voor je diploma. 

LOGISTIEK MEDEWERKER

Niveau 2 • BOL/BBL • 1 jaar
Jij start met een Logistiek Paspoort dat je tijdens de op-
leiding vult met alle onderdelen om je diploma te halen; 
bijvoorbeeld de ontvangst en het verzamelen van goede-
ren, de benodigde (heftruck)certificaten en natuurlijk ook 
Nederlands en Rekenen. Je gaat de praktijk in bij jouw 
leerbedrijf en volgt de klassikale lessen online. Je bent 
dus minder op school te vinden en meer in de praktijk.  
Is jouw paspoort compleet? Dan is het diploma van jou. 
Zo ga je op weg naar jouw toekomst in de Logistiek! 

Om goederen op de juiste plek te zetten, rijd je op de  
heftruck of reachtruck. Daarom haal je bij ons de nood-
zakelijke certificaten, dat doe je in ons eigen unieke 
magazijn Warehouse XL. Ook haal je bij ons het diploma 
‘Basisveiligheid’ (VCA1) indien je die nog niet hebt.  
Het is namelijk heel belangrijk dat je veilig werkt.  
De kosten voor deze examens zijn voor eigen rekening.

Tijdens de opleiding specialiseer je jezelf door het kiezen 
van de volgende keuzedelen: Douaneaangifte basis en 
Duurzaamheid. Je brengt een groot deel van je opleiding 
door op je stageplaats. Daar volg je op afstand online les-
sen en je loopt vier uur per dag mee in de praktijk (stage). 

We beoordelen je op je kennis, vaardigheden en de 
werkhouding die nodig is voor het beroep. Zo leer je o.a. 
dienstverlenend en klantvriendelijk te zijn.  

Na de opleiding kun je meteen aan de slag als Logistiek 
Medewerker. Doorleren? Stroom dan door naar niveau 3! 

Ga jij de BBL-opleiding volgen? Dan ben je elke week vier 
dagen aan het werk en heb je één dag les, op de locatie 
van het Logistiek College.

Vereiste vooropleiding
• mbo niveau 1 of
• vmbo basisberoepsgerichte leerweg
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MANAGEMENT TRANSPORT EN LOGISTIEK

Niveau 4 • BOL• 3 jaar
Jij bereidt je tijdens deze opleiding voor op een verantwoordelijke rol 
in de logistiek. Je zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek 
staan. En je draagt bij aan het logistieke proces in de vorm van een 
goede planning, kostenbesparingen en inzet van transport. Je leert het 
belang van goede zakelijke relaties en weet hoe je dit aan moet pakken. 
Om je voor te bereiden op een verantwoordelijke functie, leer je om 
gesprekken te voeren met collega’s en leidinggevenden. Daarnaast is 
klanttevredenheid belangrijk. Door goede service te bieden kun je  
huidige klanten behouden maar ook nieuwe klanten aantrekken.
Deze basis leg je het eerste gedeelte van je opleiding. Hierna kies  
je voor een uitstroomrichting. 

JIJ BEREIDT JE 
TIJDENS DEZE 
OPLEIDING 
VOOR OP EEN 
VERANTWOORDE- 
LIJKE ROL IN DE 
LOGISTIEK

LOGISTIEK SUPERVISOR 

Kies je voor Logistiek Supervisor dan houd jij je bezig met de or-
ganisatie en planning van het logistieke proces in het magazijn. Je 
zorgt ervoor dat goederen op de juiste manier opgeslagen worden, 
dat de doorloop goed is en dat jouw team op de juiste manier werkt 
om dit voor elkaar te krijgen.
 
Ook leer je hoe je ervoor zorgt dat materialen en machines, zoals 
de heftruck, goed onderhouden worden en als het nodig is worden 
vervangen. Je houdt dit goed in de gaten en maakt hierop een plan-
ning. Jij krijgt de regie over het magazijn!

SPECIALIST TRANSPORT EN LOGISTIEK
Kies je voor de uitstroomrichting Specialist Transport en Logistiek, 
dan staat de planning en het organiseren van transport centraal, 
dus het vervoeren van goederen vanuit de opslagruimte. Jij maakt 
hiervoor een planning met behulp van IT-systemen en houd in de 
gaten dat de kosten niet te hoog worden. Zo zorg je ervoor dat de 
doelstellingen behaald worden en de klant tevreden is.

Ook zorg je voor goed onderhoud van de systemen en het materiaal 
in de transportomgeving. Soms moeten machines of voertuigen 
vervangen worden; jij ziet dit op tijd.

Tijdens je opleiding behaal jij het Gecertificeerde Vestigingsdiplo-
ma voor Transportbedrijf (dit is een voorwaarde om een transport/
koeriersbedrijf te kunnen starten) Deze wordt door het CBR erkend.
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LEIDINGGEVENDE TEAM/AFDELING/PROJECT

Niveau 4 • BOL • 1 jaar
Wat is jouw persoonlijke manier van leidinggeven? Dat ontdek je 
tijdens deze éénjarige opleiding, die van jou een veelzijdige leiding-
gevende maakt. Ook is dit je ticket naar het hbo!

Je staat tussen je medewerkers, zorgt dat ze goed functioneren en 
prettig & veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Je bent de 
aanvoerder bij de uitvoering van het personeelsbeleid. Denk hierbij 
aan het voeren van sollicitatie-, functionerings- en beoordelings-
gesprekken. Je ontdekt hoe je mensen aanmoedigt om tot betere 
prestaties te komen. Jouw aansturing is dus onmisbaar voor een 
goed draaiend bedrijf!

Je volgt lessen als teamontwikkeling en leidinggeven, maar ook 
Nederlands, Engels en rekenen. Op je stageplek doe je de juiste 
praktijkervaring op om je verder te ontwikkelen.

Met je diploma kun je direct als leidinggevende aan de slag in ver-
schillende branches, bijvoorbeeld als filiaalmanager, teamleider  
of afdelingschef.

Vereiste vooropleiding
• mbo-diploma niveau 3

JE ONTDEKT HOE JE 
MENSEN AANMOEDIGT 
OM TOT BETERE
PRESTATIES TE KOMEN

Tip: Volg deze éénjarige opleiding na je opleiding Logistiek
Teamleider en je kan na het vmbo binnen drie jaar je niveau 4
diploma op zak hebben!
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WERKEN IN  
DE LOGISTIEK
Over de hele wereld is logistiek belangrijk en in Nederland in het 
 bijzonder. Voor transport én logistiek is Nederland de toegangs-
poort tot Europa. Daarnaast wordt er alleen al in Nederland per 
jaar meer dan 30 miljard euro uitgegeven aan het online bestellen 
van producten. Al die producten op tijd bij de juiste afnemers te 
krijgen vraagt om Logistiek maatwerk. In deze fijne Logistiek ben jij 
de schakel tussen fabrikant, groothandel en detailhandel, binnen 
 bedrijven of ziekenhuizen. Genoeg te doen dus, it’s in your hands!
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EEN KICKSTART ALS 
VERTREKPUNT VOOR 
JOUW OPLEIDING
Je begint aan je nieuwe opleiding. Span-
nend en uitdagend! Om te zorgen voor een 
goed begin, begin je bij ons altijd met een 
Kickstart: je maakt de eerste maand van je 
studie alles in orde om je opleiding soepel 
te doorlopen. Denk aan de juiste school-
boeken, pasjes en het gebruik van onze 
app. Ook volg je proeflessen om te ont-
dekken of je op de juiste plek zit. En waar 
ligt jouw kracht? Misschien zijn er een aan-
tal vakken waarin jij uitblinkt, of juist niet. 
Na de Kickstart heb je een goed beeld van 
jezelf. En wij hebben dat ook. We delen 
de klassen hierop in, zodat ons onderwijs 
goed bij je past. Zo ga jij een succesvolle 
opleiding tegemoet!

Als een van de weinige meiden in haar klas volgt  
Samara Al-Rahhal (24) de opleiding Logistiek team- 
leider. Ze heeft het eerste jaar afgerond en weet dus al 
hoe je goederen verzamelt en verzendklaar maakt én 
hoe je een vorkheftruck bestuurt. Haar doel is echter 
om manager te worden. Daarom wil ze hierna ook nog 
de mbo 4-opleiding Leidinggevende volgen.

“Na mijn vertrek uit Irak woonde ik negen jaar in Duitsland. 
Toen ik in 2019 voor de liefde naar Nederland verhuisde, 
had ik – op de middelbare school na - nog geen diploma  
op zak. Vervelend, want als je zonder diploma betaald 
werk zoekt, moet je vaak genoegen nemen met allerlei 
kortstondige baantjes. 
 
Vast contract
Via het uitzendbureau heb ik allerlei baantjes gehad als 
administratie-, productie- en verkoopmedewerker. Best 
leuk werk, maar een vast contract – waar ik stiekem op 
hoopte - heb ik er nooit aan overgehouden. Om mijn 
kansen daarop te vergroten, besloot ik vorig jaar opnieuw 
terug naar school te gaan. Mijn doel: om zo snel mogelijk 
een mbo-diploma te halen. Omdat ik altijd met veel plezier 
in distributiecentra heb gewerkt, koos ik voor de opleiding 
Logistiek teamleider. 
 
Team aansturen
Een bewuste keuze, omdat ik inmiddels wel toe ben aan 
een iets meer leidinggevende functie. Ik wil later niet 
alleen bij een bedrijf werken, maar ook echt een team aan-
sturen en een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren 
van processen. De opleiding van Zadkine sluit hier goed 
op aan. Zo leer je onder andere klantvriendelijk en colle-
giaal te zijn, zodat je verbetervoorstellen op steun kunnen 
rekenen. Kortom, voor mij is dit de eerste stap richting een 
carrière als manager.
 
Diploma’s
Dat ik daarvoor ook nog de opleiding Leidinggevende 
moet afronden, en misschien zelfs een hbo-studie Bedrijfs-
economie of Management, vind ik niet erg. Diploma’s zijn 
belangrijk. Hoe meer je er haalt, des te groter je kansen op 
die droombaan.”

KENNISMAKEN  
MET SAMARA
LOGISTIEK TEAMLEIDER

“Als ik later groot ben, 
wil ik businessvrouw 

worden.”

1918



DIPLOMA  
BEHAALD?
Heb je een diploma in de logistieke richting?

Dan kun je werken bij:

• Groothandelsbedrijven zoals de Makro.

• Grote webshops zoals Coolblue en Bol.com.

• Transportbedrijven die zaken als transport,  

opslag en overslag verzorgen.

• Logistieke dienstverleners zoals PostNL.

• Distributiecentra zoals die van Albert Heijn, Lidl, Kruidvat, 

Action, etc. in de complexe Logistiek omgeving binnen een 

ziekenhuis.

• Of andere organisaties binnen de handels- en transportsector.

Warehouse XL
We hebben veel aandacht voor  leren  
in de praktijk. Ons Warehouse XL  
is uitgerust met  alles wat je nodig  
hebt voor het echte werk: vorkheftrucks, 
reachtrucks, plannings software,  
een order-pick systeem en materiaal  
om veilig en duurzaam te kunnen werken.
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INSTAGRAM
@zadkine_logistiek_college

FACEBOOK
@zadkinelogistiek

BLIJF OP DE HOOGTE!

    
WEBSITE

zadkine.nl

WIST  
JE 
DAT ...

…  een hackathon is georganiseerd  
in samenwerking met verschillende  
partijen, waaronder studenten,  
docenten en het bedrijfsleven.  

…  jij bij Zadkine Logistiek College  
volgens jouw eigen Logistiek Paspoort 
je diploma kunt halen? Lees meer 
hierover op pagina 10.

…  je bij ons ook kunt kiezen voor een 
losse cursus ‘Veilig werken met  
de vorkheftruck en reachtruck’ of 
‘Basisveiligheid’ (VCA)? Na het volgen 
van de cursus ontvang je het officiële 
certificaat, waarmee je je kansen  
op de arbeidsmarkt vergroot!  
Meer informatie of aanmelden kan 
door een mail te sturen naar  
logistiekcollege@zadkine.nl

NIEUWS
zadkine.nl/nieuwsbrief

DIT IS JOUW 
LOGISTIEKE PASPOORT! 
Jouw opleiding bestaat uit verschillende lesonderdelen 

en competenties. Een deel daarvan behaal je bij ons op 

school, maar werken in de praktijk is minstens zo belangrijk. 

Daarom zijn er ook veel onderdelen van de opleiding die je 

binnen je leerbedrijf kunt behalen. Hoe meer onderdelen 

van dit paspoort ingevuld zijn, hoe dichter jij bij je diploma 

bent! Veel succes.

UITLEG
In dit paspoort kun je aan de kleur van het lesonderdeel  

zien waar deze plaatsvindt. Dit kan namelijk op school  

zijn, bij je leerbedrijf of op beide locaties.

BEHAALDE 
CERTIFICATEN
Om je kansen in het werkveld te verbeteren, behaal je  

(een aantal van) onderstaande certificaten tijdens de 

opleiding bij ons op school. Welke heb jij al binnen?

HEFTRUCK

REACHTRUCK

VCA (BASISVEILIGHEID)

OVERIGE

COMPETENTIES
Deze competenties ontwikkel je gedurende je  
opleiding. Tijdens je stage geeft je leerbedrijf  
aan of je deze competenties voldoende beheerst.COMMUNICATIE

Ik ben open, eerlijk en transparant
Ik communiceer professioneel
PRESENTATIE

Ik ben gemotiveerd en leergierig
Ik toon initiatief

Ik ga gepast gekleed op de werkvloer
Ik ben correct en beleefd tegen klanten

Ik kom op tijd

Ik houd me aan de regels binnen het bedrijf

CHECKLIST EXAMENDOSSIER
In deze checklist vind je alle onderdelen van de opleiding 

die je voldoende moet afronden. Dit is een combinatie van 

theorievakken die je bij ons op school krijgt en de praktijk- 

onderdelen van jouw opleiding. Een mooi overzicht om te zien 

wat je nog moet doen, om dichter bij je diploma te komen!

EXAMENDOCUMENTEN
VOLDAAN

Beoordeling B1-K1 – Goederen producten ontvangen en opslaanBeoordeling B1-K2 – Orders verzamelen
Beoordeling B1-K3 – Goederen/producten verzenden

Beoordeling Nederlands gesprekken

KEEP IT
MOVING!
LOGISTIEK PASPOORT
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STUDIEKEUZECENTRUM
zadkine.nl/studiekeuzecentrum

LOCATIE
1. ALUMINIUMSTRAAT 25-29
3067 GS Rotterdam
t. 088 945 10 00

We zitten met onze school, kantoorruimte en  
Warehouse XL aan de Aluminiumstraat 25 in 
Rotterdam Oost. Een uitstekende plek om de fijne 
kneepjes van het vak te leren. Zo ga je op weg naar 
jouw toekomst in de Logistiek.
 
Bereikbaarheid 
De locatie ligt op circa 10 minuten lopen van  
bus-, metro- en treinstation Rotterdam-Alexander.  
Hier bevindt zich ook winkelcentrum Alexandrium,  
het grootste winkelcentrum van Rotterdam in de 
wijk Oosterflank. 
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ZADKINE
STUDIEKEUZE-  
CENTRUM
HELPT JE VERDER

Zadkine biedt je een groot aantal 
mooie vakopleidingen. Weet jij al 
welke opleiding het best bij jou 
past? Of twijfel je nog? Het Studie-
keuzecentrum helpt je bij het  
maken van de beste studiekeuze. 

Als je nog niet weet wat je wilt studeren, kun je komen 
praten met een van onze ervaren loopbaanadviseurs.  
Dit studiekeuzegesprek is gratis en kan je doen vanuit huis 
of bij ons op locatie.

Wat bespreken we?
We kijken wat jouw mogelijkheden en dromen zijn.  
Dus: welk doel wil jij bereiken? Hoe ver wil jij komen?  
En wat heb je daarvoor nodig? We zorgen ervoor dat  
jij een goed beeld krijgt van onze verschillende mbo- 
opleidingen. Samen onderzoeken we dan welke mbo- 
opleiding het best bij jou past. Natuurlijk zijn ook jouw 
ouders/verzorgers welkom bij dit adviesgesprek. 

Wil je een gesprek?
Ga naar zadkine.nl/hulp-bij-studiekeuzes om direct een 
afspraak in te plannen of voor meer informatie. Je kunt 
ons ook een bericht sturen via WhatsApp of bellen via  
088-945 38 88 voor het maken van een afspraak.

Wat doet het Studiekeuzecentrum voor jou?
Wil je meer informatie, heb je vragen of wil je hulp bij  
het maken van een studiekeuze. Je kunt bij ons o.a. 
terecht voor: 

• Extra informatie over opleidingen
• Informatie en tips om tot een goede studiekeuze  

te komen 
• Hulp als je verder wilt studeren na je opleiding
• Informatie over onze Open Dagen en Meeloopdagen 
• Hulp bij het aanmelden voor een opleiding bij Zadkine
• Studiekeuzeworkshop op locatie met rondleiding
• Online vragenuurtje

Heb je vragen?
Het Studiekeuzecentrum is dé plek voor al jouw studie- 
keuzevragen. Je kunt ons via WhatsApp een bericht sturen 
of bellen op 088-945 38 88, mailen kan ook naar studie-
keuzecentrum@zadkine.nl of kom langs op onze locatie. 
Wij helpen je graag verder!

Wanneer kun je bij ons terecht?
Wij zijn geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Waar vind je ons? Het Studiekeuzecentrum  
is gevestigd in onze locatie Benthemplein 15 in het  
centrum van Rotterdam. Vlakbij het Hofplein, en op  
loopafstand van Rotterdam CS, metro, bus en tram.
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KEEP IT
MOVING!
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