3e leerjaar 3e graad Logistics (Logistiek bso - specialisatiejaar)
in de kijker Sint-Franciscusinstituut Melle

Logistiek: iets voor jou?
•
•
•
•

Je hebt belangstelling voor het organiseren en uitvoeren
van de werkzaamheden in een magazijn;
je hebt een flexibele houding;
je vindt zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid
belangrijk;
deze richting biedt mogelijkheden zowel voor mannen
als voor vrouwen.

Waarom kiezen voor logistiek?
In deze opleiding staat praktijkervaring centraal. Op die
manier heb je alle troeven om onmiddellijk aan de slag te
gaan.
Eén dag per week ga je op stage in een logistiek bedrijf. Op
deze manier krijg je de kans om jouw competenties op de
werkvloer verder te ontwikkelen.
Op regelmatige basis doen we aan werkplekleren.
Werkplekleren is het ter plaatse leren, zowel theoretisch als
praktisch. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze
peterbedrijven.
Volgende competenties binnen het toegewezen
takenpakket worden verworven tijdens de stages en/of het
werkplekleren:
•
•
•
•

werkzaamheden in het magazijn organiseren;
goederen ontvangen, opslagklaar maken en opslaan;
orders verzamelen en uitgaande goederen verzendklaar
maken;
de werkzaamheden van het eigen team coördineren.

Het vak "Logistiek" omvat onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•

een opleiding vorkheftruck bij de VDAB,
werken met een professionele WMS-omgeving,
werkplekleren in logistieke bedrijven,
3 stageperiodes in een logistiek bedrijf,
workshops op school,
een algemene achtergrond rond logistieke processen,
VCA (= basisveiligheid), theorie vorkheftruck, milieu,
bedrijfsbezoeken.

Kiezen voor logistiek, is kiezen voor werkzekerheid.

Je vooropleiding?
De studierichting sluit aan bij de derde graad ‘Office’
(Kantoor bso) of ‘Retail’ (Verkoop bso) met keuzemodule
logistics.
In deze richting werden reeds heel wat competenties
verworven zowel op administratief als op logistiek vlak.
Wat na deze studierichting?
Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma van het
secundair onderwijs.
Je kan gaan werken als magazijnmedewerker,
magazijnbediende, heftruckchauffeur, reachtruckchauffeur.
Door de brede vorming kan je in het bedrijf snel
doorgroeien tot teamleider, de eerste leidinggevende
functie op de werkvloer.
Wil je jouw kansen op de arbeidsmarkt verhogen dan kan
je kiezen voor een opleiding Logistiek, transport en
mobiliteit van het hoger beroepsonderwijs (HBO5). Meer
info over deze en andere opleidingen vind je op de website
www.onderwijskiezer.be.
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Waarom kiezen voor Logistiek in het Sint-Franciscusinstituut Melle?
Als school beogen wij een zo positief
mogelijke schoolloopbaan voor als onze
leerlingen en vinden wij het bijgevolg van
prioritair belang brede zorg voor hen te
dragen en om hen maximale kansen te
bieden.
In een gemeente als Melle, aan de rand van
Gent, in een groene ruimte, willen wij een
school zijn waar veel moet, maar waar ook
veel kan … een school waar veel gesproken
wordt, maar ook geluisterd wordt; een school
waar hard geluisterd wordt, maar ook tijd
gemaakt wordt voor elkaar. SFI wil een
school zijn waar alle participanten
samenleven en samenwerken in wederzijds
respect, open communicatie en rechtstreekse
dialoog.
Het welbevinden van alle betrokkenen,
leerlingen en leerkrachten, en ook ouders
staat centraal
Sint-Franciscusinstituut Melle
Tuinstraat 105
9090 Melle
tel. 09 230 79 11
fax 09 231 97 76
contact@sfimelle.be
www.sfimelle.be
Bezoek ook onze Facebookpagina ‘Logistics at
SFI Melle’ of volg ons op Twitter
@LogisticsatSFI
Bereikbaarheid

