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Doelstelling

Logistiek is in Rivierenland de belangrijkste economische sector. Naar verwachting zal dit
belang de komende jaren verder toenemen. Bedrijven in de agrilogistiek, distributie en
transport zoeken in toenemende mate samenwerking met elkaar om de logistieke sector en
de regio te versterken en te innoveren. Om te voldoen aan de toekomstige vraag naar
logistiek personeel en om in te kunnen spelen op nieuwe innovatieve thema's zoals
duurzame logistieke ketens, is er behoefte aan een kennisimpuls voor logistieke opleidingen
in Rivierenland. AOC Helicon Opleidingen in Geldermalsen en ROC Rivor in Tiel willen
daarom gezamenlijk een opleiding logistiek opzetten.
Doel van het project is de economische positie van de logistieke sector in Rivierenland te
versterken door innovatie, samenwerking en kennisdeling tussen logistieke bedrijven uit
agribusiness, distributie en transport en door het realiseren van een hoogwaardige,
gezamenlijke, sectoroverstijgende opleidingsarrangementen.
Subdoelen:
• Samenwerking logistiekopleiding uitwerken in een convenant;
• Imagoversterking van de logistieke sector en instroombevordering richting
beroepsopleidingen;
• Ontwikkeling en implementatie gezamenlijke opleidingsarrangementen;
• Businessplan voor gemeenschappelijke praktijkopleidingsfaciliteit;
• Hoogwaardige en eenduidige praktijk- en studieloopbaanbegeleiding.

Werkwijze

In het project wordt samenwerking gezocht met het beroepsonderwijs om gezamenlijk de
opleidingsarrangementen Logistiek vorm te geven. De samenwerking richt zich op het
activeren van minimaal 20 bedrijven die gebruik gaan maken van het opleidingsaanbod van
het scholingscentrum. Vernieuwing en innovatie in de logisitieke bedrijvigheid worden in
beeld gebracht en 5 tot 10 jonge werknemers kunnen door middel van social media gevolgd
worden. Opleididingsarrangementen worden ontwikkeld met algemene logistieke kennis,
maar ook met ruime aandacht voor de specifieke eigenheid en specialisaties binnen de
Agrologistiek, de distributie- en de transportsector.
Penvoerder is Helicon Opleidingen, andere betrokken onderwijsinstellingen zijn AOC Helicon
Geldermalsen, ROC Rivor Tiel, SG de Lingeborgh Geldermalsen, RSG Lingecollege Tiel,
ICBA Nijmegen, Scholingsplatform Logistiek Rivierenland en De Betuwse Bloem
Rivierenland.

Resultaat

Resultaten genoemd in de eerste tussenrapportage:
In het eerste halfjaar van het project is een constructieve regionale samenwerking tot stand
gekomen tussen bedrijven en scholen, zowel uit de groene als de grijze logistieke sector.
Bedrijven en scholen zijn actief op zowel strategisch niveau (Platform Logistiek Rivierenland)
als in de uitvoering (diverse werkgroepen gericht op ontwikkeling van opleidingen en
oriëntatieprogramma’s en promotie).
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de start van een gezamenlijke BBL-opleiding logistiek
per augustus 2012. In deze opleiding rouleren de leerlingen langs de verschillende sectoren:
agrologistiek, transport en distributie en maken daar kennis met innovatieve thema’s. Er is
een promotiecampagne opgezet om meer jongeren voor de logistieke sector te interesseren,
o.a. middels promotiedagen, website, folder en presentaties op open dagen.
De aansluiting tussen vmbo en mbo krijgt vorm door een oriëntatieprogramma Logistiek en
transport voor vmbo-leerlingen (onder andere voor leerlingen vmbo groen en vmbo handel en
administratie). De leerlingen gaan daarin aan de slag met opdrachten en excursies bij
bedrijven. Er wordt ook een doorlopende leerlijn gecreëerd voor vmbo Transport en Logistiek
leerlingen, zodat ze in kortere tijd de nieuwe BBL-opleiding kunnen doorlopen.
In de komende projectperiode wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor
ontwikkeling van een BOL-opleiding niveau 4 en wordt een activerend aanbod voor om-, heren bijscholing opgezet. Ook worden de mogelijkheden voor een gezamenlijk
praktijkopleidingscentrum voor Logistiek in Rivierenland onderzocht.
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