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      OP ZOEK 
 

    NAAR  
 

   LOGISTIEKE 
 OPLEIDINGEN? 

 

Bij Zelco ben je op het juiste adres! 
Ons team van docenten bestaat uit 
professionals met een passie voor supply 
chain en een luisterend oor voor elk logistiek 
probleem. Wij geven praktijkgericht les en 
advies op basis van jarenlange ervaring en 
kennis van de laatste evoluties. 
De wereld van transport en logistiek staat 
immers nooit stil! 

ONS AANBOD 

HYBRIDE LEERVORM 
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Supply Chain Innovators 
 

MAGAZIJNMANAGEMENT 

 
 

4 DAGEN 

 
 

 
Deze opleiding geeft een volledig inzicht in het ontwerpen, het functioneren, het 
aansturen en het beheren van het magazijn. De workshops zijn zeer praktijkgericht en 
interactief. Ze worden aangeboden in digitale of klassikale vorm en laten toe om in 
direct contact te treden met de docent en de klasgenoten. 
 
 

DOELGROEP 
Deze opleiding richt zich tot personen die 
verantwoordelijk zijn of worden voor  de 
inrichting en het management van een 
magazijn; die hun magazijn opnieuw en 
efficiënter willen organiseren met een 
optimale performance. 

 
 

 
 

 
 
 
 

ZELCO  

EFFICIËNT MAGAZIJNMANAGEMENT 
5 workshops + E-learning 

 

o De aansturing van het magazijn en WMS 
o Analyse van goederenflow 
o Lay-out van het magazijn 
o KPI’s en prestatiemeting 
o Magazijnkosten 
o Warehouse maintenance en optimalisatie 
o Dynamisch status -, productiviteit- en 

prioriteitenmanagement 
o Automatisering 

o Tendensen in lean warehousing 

“Goede opleiding, online 
prima te doen.” 

“Een interessante cursus 
gedoceerd door een 
energiek en ervaren 

persoon.” 

Deze opleiding richt zich tot logistieke medewerkers, supervisors 
en managers van magazijnen, logistieke en supply chain 
specialisten en iedereen die interesse heeft voor de organisatie, 
de inrichting, de supervisie, het aansturen en het management 
van het magazijn of de supply chain. Wanneer je dus een 
magazijn opnieuw en efficiënter wil inrichten om een optimale 
performance voor de klant te realiseren, dan ben je hier aan het 
juiste adres! 

VOOR WIE? 

WAT? 



MAGAZIJNMANAGEMENT 4 DAGEN 

 
 

 

DOEL 
Na deze opleiding ben je vertrouwd met de activiteiten in het magazijn. 
Je begrijpt de invloedsfactoren voor een optimale, klantgerichte, productieve 
en kostenefficiënte magazijnorganisatie en kan deze toepassen. 
 

PROGRAMMA 
 

• Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
• Kick off + concepten en doelstellingen van magazijnorganisatie 
• Typologie en processen voor ontvangst, wegzet en locatiebeheer 
• Praktische organisatie en optimalisatie van inbound processen 
• Typologie en processen voor opslag, orderpicking, verpakking en verzending 
• Praktische organisatie en optimalisatie van outbound processen 

Lay-out van het magazijn, technieken voor transport en opslag 
• Data-analyse voor lay-out en optimalisatie van het magazijn 

Grondvormen voor mechanisatie van magazijnen + communicatie 
• KPI, planning, aansturing van het magazijn, tendenzen in warehouse operaties 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 

 
De digitale of fysieke workshops worden op vaste 
momenten georganiseerd en zowel de docent als 
alle cursisten nemen hier aan deel. De workshops 
dienen om verdere verduidelijking te geven over 
de theorie en complexere oefeningen te maken 
die gericht zijn op de praktische toepassing ervan.  
De sessies worden ondersteund door een e-traject, 
waar de basisconcepten via leermodules en 
audiovisuele ondersteuning kunnen worden 
ingestudeerd. We gebruiken daarvoor het Zelco-
leerplatform. 
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ZELCO  

EFFICIËNT MAGAZIJNMANAGEMENT 
5 workshops + E-learning 

 09/377.22.76 
 info@zelco.be 
 www.zelco.be 
  

Na deze opleiding ben je volledig vertrouwd met alle activiteiten die zich afspelen 
in het magazijn. Je begrijpt de invloedfactoren voor een optimale, klantgerichte, 
productieve en kostenefficiënte magazijnorganisatie en kan deze dan ook gericht 
toepassen. Je kan bovendien een magazijnoperatie efficiënt aansturen. 

 Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
 Workshop 1: Kick off + concepten en doelstellingen van magazijnorganisatie 
 Typologie en processen voor ontvangst, wegzet en locatiebeheer 
 Workshop 2: Praktische organisatie en optimalisatie van inbound processen 
 Typologie en processen voor opslag, orderpicking, verpakking en verzending 
 Workshop 3: Praktische organisatie en optimalisatie van outbound processen 
 Lay-out van het magazijn, technieken voor transport en opslag 
 Workshop 4: Data-analyse voor lay-out en optimalisatie van het magazijn 
 Grondvormen voor mechanisatie van magazijnen + communicatie 
 Workshop 5: KPI, planning, aansturing van het magazijn, tendensen in 

warehouse operaties 
 

PROGRAMMA 

meer info  

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 

http://www.zelco.be/
mailto:info@zelco.be


 

Supply Chain Innovators 

VOORRAADBEHEER 4 DAGEN 
 

 
 
In deze opleiding krijg je een grondig, in-depth inzicht over de rol van voorraad en 
over de besteltechnieken die toelaten om de voorraden en de servicegraad te 
optimaliseren. Wat zijn de ideale voorraadniveaus en hoe kunnen we een optimaal 
evenwicht verkrijgen tussen voorraadkost en -beschikbaarheid? 
 

DOELGROEP 
Deze opleiding richt zich tot personen die 
verantwoordelijk zijn of worden voor 
strategisch voorraadbeheer, voor 
operationeel voorraadbeheer, voor de 
servicegraad, of voor herbevoorrading en 
planning. 
Personen die de voorraad willen 
optimaliseren in productie en distributie 
omgevingen. 

 

 
 
 
 

ZELCO  

PRAKTISCH VOORRAADBEHEER 
5 workshops + E-learning 

 

Deze opleiding richt zich tot logistieke managers 
en hun medewerkers, winkelmanagers, en voor 
iedereen die verantwoordelijk is of wordt voor het 
voorraadbeheer en voor het bestellen naar 
leveranciers of productie en het bewaken van de 
servicegraad. 

VOOR WIE? 

o Rol van voorraden in de supply chain 
o Kosten gerelateerd aan voorraad 
o Keuze en gebruik bestelmethoden 
o EOQ of Economische bestelhoeveelheid 
o Werking van een bestelsysteem: 

Bestelniveau, max bestelgrens,  
bestelhoeveelheid en veiligheidsvoorraad 

o Voorspellingstechnieken 
o Strategisch voorraadbeheer 
o Beheer van voorraad in productie  

en distributieomgeving 
o Praktische simulatie in MS Excel 

WAT? 



VOORRAADBEHEER  4 DAGEN 

 
 

 

 
 
 
 
 
PROGRAMMA 

 
• Support: Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
• Workshop 1: Kick off, Inleiding voorraadbeheer, voorraadkosten en EOQ 
• E-learning: EOQ + case study en het statisch bestelmodel 
• Workshop 2: Praktijk van statisch bestelmodel 
• E-learning: Statisch bestelmodel case study en toepasssing in Excel 
• Workshop 3: Dynamisch bestelmodel en toepassing in Excel 
• E-learning: Dynamisch bestelmodel case study en voorspellingstechnieken 
• Workshop 4: Voorspellingstechnieken, gedrag van producten, keuze 

bestelmethode 
• E-learning: Simulatie met het opgebouwde bestelmodel in Excel 
• Workshop 5: Strategisch voorraadbeheer 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 

De digitale of fysieke workshops worden op vaste momenten georganiseerd en 
zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. De workshops dienen om 
verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te 
maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan.  
De sessies worden ondersteund door een e-traject, waar de basisconcepten via 
leermodules en audiovisuele ondersteuning kunnen worden ingestudeerd. We 
gebruiken daarvoor het Zelco-leerplatform.  
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ZELCO  

PRAKTISCH VOORRAADBEHEER 
5 workshops + E-learning 

“Ik heb van deze opleiding veel opgestoken. Het is een verrijking 
voor mijn inzichten op vlak van stockbeheer. Het online gebeuren 

heb ik wel zeer intensief ervaren. We kwamen zeer snel tot de 
praktische invulling van de concepten. Dit verhoogt sterk de 

kwaliteit van de opleiding." 

 09/377.22.76 
 info@zelco.be 
 www.zelco.be 
  

 Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
 Workshop 1: Kick off, Inleiding voorraadbeheer, voorraadkosten en EOQ 
 EOQ + case study en het statisch bestelmodel 
 Workshop 2: Praktijk van statisch bestelmodel 
 Statisch bestelmodel case study en toepassing in Excel 
 Workshop 3: Dynamisch bestelmodel en toepassing in Excel 
 Dynamisch bestelmodel case study en voorspellingstechnieken 
 Workshop 4: Voorspellingstechnieken, gedrag van producten, keuze 

bestelmethode 
 Simulatie met het opgebouwde bestelmodel in Excel 
 Workshop 5: Strategisch voorraadbeheer 

 

PROGRAMMA 

meer info  

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 

http://www.zelco.be/
mailto:info@zelco.be


 

Supply Chain Innovators 

PRODUCTIEMANAGEMENT 4 DAGEN 
 

 
 
Wanneer, wat en hoeveel produceren? Hoe kunnen we komen tot een ideale 
productieplanning? In deze masterclass bespreken we de verschillende facetten van 
productieplanning, de verschillende planningstechnieken en hoe je deze kan 
optimaliseren. Je krijgt vooral ook concrete en toepasbare antwoorden op al uw 
vragen rond het aansturen van productie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

ZELCO  

LEAN PRODUCTIEMANAGEMENT 
5 workshops + E-learning 

 

VOOR WIE? 
Deze opleiding is ideaal voor personen die 
verantwoordelijk zijn of worden van de logistieke 
organisatie van de productie. Dat kunnen 
productiemanagers, operationeel managers, 
supply chain medewerkers en logistieke 
medewerkers zijn of iedereen die het 
productieproces wil optimaliseren! 

o Grondregels voor een goede planning 
o Structuur en basisprincipes van  

diverse productieprocessen 
o Netwerkplanning als basis voor planningsconcept 
o Doelstelling van productiemanagement 
o Productiemanagement volgens Vollman 
o Planning van materialen, capaciteiten en prioriteiten 
o Typologie van de producten en materialen 
o Planning voor de procesindustrie 
o Dynamische prioriteiten en Planning voor de Job shop 
o Productiewiel, Dynamische Prioriteiten, Bottleneck 
o Toelevering, Kanban, Just in Time, Line Supply 
o Kostenfactoren binnen productiemanagement 
o Lean, lot en productie 4.0 

 

WAT? 



PRODUCTIEMANAGEMENT 3 DAGEN 

 
 

 

DOELGROEP 
Deze opleiding is ideaal voor personen die verantwoordelijk zijn of worden 
van de logistieke organisatie van de productie. Dat kunnen 
productiemanagers, operationeel managers, supply chain medewerkers en 
logistieke medewerkers zijn of iedereen die het productieproces wil 
optimaliseren! 
Ook consultants, softwarespecialisten, trainers, accountants en iedereen die 
nood hebben aan een praktisch inzicht in het aansturen en plannen van 
productie, komen hier voluit aan hun trekken. 
 

PROGRAMMA 
• Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
• Kick off + inleiding concepten en doelstellingen voor planning 
• Leersite netwerkplanning als basis voor planningsconcept 
• Praktijk netwerkplanning + opstart productieplanning 
• Planning materialen en capaciteiten 
• Praktische toepassing MRP CRP + doorsijpelcase 
• Prioriteiten operationele aansturing + artikeltypologie 
• Planning van productie in procesomgeving & job shop 
• Voorraden, toelevering naar productie, efficiëntie en lean 
• Praktijk van OEE & lean, productie 4.0 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
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ZELCO  

LEAN PRODUCTIEMANAGEMENT 
5 workshops + E-learning 

 09/377.22.76 
 info@zelco.be 
 www.zelco.be 
  

 Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 

 Workshop 1: Kick off + inleiding concepten en doelstellingen voor 

planning 

 Leersite netwerkplanning als basis voor planningsconcept 

 Workshop 2: Praktijk netwerkplanning + opstart productieplanning 

 Planning materialen en capaciteiten 

 Workshop 3: Praktische toepassing MRP CRP + doorsijpelcase 

 Prioriteiten operationele aansturing + artikeltypologie 

 Workshop 4: Planning van productie in procesomgeving & job shop 

 Voorraden, toelevering naar productie, efficiëntie en lean 

 Workshop 5: Praktijk van OEE & lean, productie 4.0 

PROGRAMMA 

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 

meer info  

“Ik heb er heel veel uit 
opgestoken. De interactie met de 
docent en de medeleerlingen was 

leuk.” 

“Leerrijk en proactief.” 

http://www.zelco.be/
mailto:info@zelco.be


 

Supply Chain Innovators 

PRODUCTIEPLANNING 4 DAGEN 
 

 
 
Deze opleiding 'productieplanning in de praktijk' bouwt voort op de concepten die in 
de opleiding productiemanagement aan bod komen en biedt een stevig houvast 
om niet alleen diverse planningsvormen te leren begrijpen maar ook om ze met 
kennis van zaken in de praktijk te kunnen invoeren en verbeteren.  
 

DOELGROEP 
Deze opleiding is dus specifiek opgebouwd 
voor productie- en projectplanners. Ook 
productiemanagers, operationeel managers, 
supply chain medewerkers en logistieke 
medewerkers kunnen hun gading vinden in 
deze opleiding. Ook consultants, 
softwarespecialisten, trainers, accountants en 
allen die nood hebben aan een praktisch 
inzicht in het aansturen en plannen van 
productie komen hier voluit aan hun trekken. 

 
DOEL 

'Productieplanner' is een knelpuntberoep in Vlaanderen en er is een grote nood aan 
een praktijkgerichte opleiding voor productieplanners. Veelal wordt de job geleerd 
op de werkplek en de kennis wordt vaak overgedragen zonder een duidelijke 
onderbouw. Het kan dus voorvallen dat de productieplanner het totaaloverzicht mist; 
het overzicht dat moet toelaten om de in bestaande methodes binnen het bedrijf te 
verbeteren en soms fundamenteel in vraag te stellen.

 
 
 
 

ZELCO  

PRODUCTIEPLANNING IN DE PRAKTIJK 
5 workshops + E-learning 

 

 

VOOR WIE? 
Deze opleiding is specifiek opgebouwd voor 
productie- en projectplanners. Ook 
productiemanagers, operationeel managers, 
supply chain medewerkers en logistieke 
medewerkers kunnen hun gading vinden in deze 
opleiding.  
Allen die nood hebben aan een praktisch inzicht 
in het aansturen en plannen van productie 
komen hier voluit aan hun trekken. 

‘Productieplanner' is een knelpuntberoep in Vlaanderen en er is een grote 
nood aan een praktijkgerichte opleiding voor productieplanners. Veelal 
wordt de job geleerd op de werkplek en de kennis wordt vaak 
overgedragen zonder een duidelijke onderbouw. Het kan dus voorvallen 
dat de productieplanner het totaaloverzicht mist; het overzicht dat moet 
toelaten om de bestaande methodes binnen het bedrijf te verbeteren en 
soms fundamenteel in vraag te stellen. 



PRODUCTIEPLANNING 4 DAGEN 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

• Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
• Kick off + technieken voor projectplanning 
• Leersite projectplanning in de praktijk + software ondersteuning 
• Praktische uitwerking van een projectplan + impact op werfplanning + lay-out 

en veiligheid 
• Technieken voor productieplanning in de voeding en de procesomgeving 
• Praktische aansturing van een productieplan voor voeding/proces + impact 

op lay-out en veiligheid 
• Verdere uitwerking case study voeding/proces 
• Workshop 4: Afwerking case study voeding/proces + opstart en aansturing van 

productie 
• Technieken voor productieplanning in job shop en assemblage + case study 
• Praktische uitwerking productieplanning job shop en assemblage + impact op 

voorraad en lay-out 
• Afwerking case study productieplanning job shop en assemblage + impact op 

voorraad en lay-out 
• Afwerking productieplanning + enkele lean technieken voor planning 
• Kosten en KPI in productie 
• Invoeren, aansturen en verbeteren van optimale productieplanning 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
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ZELCO  

PRODUCTIEPLANNING IN DE PRAKTIJK 
5 workshops + E-learning 

 09/377.22.76 
 info@zelco.be 
 www.zelco.be 
  

 Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
 Workshop 1: Kick off + technieken voor projectplanning + opstart case study 

voeding / proces 
 Technieken voor productieplanning met voorbeeld uit de voedings- en 

procesomgeving 
 Voorbereidende case study 
 Workshop 2: Praktische aansturing van productieplan + impact op lay-out en 

veiligheid + bespreking case study 
 Concepten voorraadbeheer en toelevering naar de productielijn 
 Verdere uitwerking case study voeding / proces 
 Workshop 3: Afwerking case study voeding / proces + opstart en aansturing 

van productie in job shop 
 Technieken voor productieplanning in job shop en assemblage 
 Voorbereiding case study job shop omgeving 
 Workshop 4: Praktische uitwerking productieplanning job shop en 

assemblage + impact op voorraad & lay-out 
 Case productieplanning job shop en assemblage + lean technieken voor 

planning en aansturing 
 Workshop 5: Afwerking case planning + invoeren, aansturen en verbeteren 

van optimale productieplanning 

PROGRAMMA 

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 

meer info  

http://www.zelco.be/
mailto:info@zelco.be


 

Supply Chain Innovators 

PRODUCTIEPLANNING 4 DAGEN 
 

 
 
Deze praktijkopleiding geeft de projectplanner een volledig en praktijkgericht inzicht 
in alle aspecten van het planningsproces. Ze is opgebouwd als een vervolgtraject op 
de opleiding lean productiemanagement en kan afgerond worden met een 
assessment en certificatie.  
 

DOELGROEP 
Deze opleiding is dus specifiek opgebouwd 
voor productie- en projectplanners. Ook 
productiemanagers, operationeel managers, 
supply chain medewerkers en logistieke 
medewerkers kunnen hun gading vinden in 
deze opleiding. Ook consultants, 
softwarespecialisten, trainers, accountants en 
allen die nood hebben aan een praktisch 
inzicht in het aansturen en plannen van 
productie komen hier voluit aan hun trekken. 

 
DOEL 

'Productieplanner' is een knelpuntberoep in Vlaanderen en er is een grote nood aan 
een praktijkgerichte opleiding voor productieplanners. Veelal wordt de job geleerd 
op de werkplek en de kennis wordt vaak overgedragen zonder een duidelijke 
onderbouw. Het kan dus voorvallen dat de productieplanner het totaaloverzicht mist; 
het overzicht dat moet toelaten om de in bestaande methodes binnen het bedrijf te 
verbeteren en soms fundamenteel in vraag te stellen.

 
 
 
 

ZELCO  

  

PROJECTPLANNING IN DE PRAKTIJK 
3 workshops + E-learning 

 

VOOR WIE? 
Deze opleiding bouwt voort op de 
concepten die in de opleiding lean 
productiemanagement aan bod 
komen. Ze is opgebouwd voor 
projectplanners in productie en 
bouw, maar ook voor planners van 
informaticaprojecten, evenementen, 
transformaties, onderzoeksprojecten, 
enz… Ook supply chain managers en 
logistieke medewerkers zullen hun 
gading in deze opleiding vinden.  

WAT? 

o Planningstechnieken en lean concepten voor 
projectplanning 

o Praktische uitwerking van een project plan. 
o Praktische toepassing van projectplanning  

in de 'bouw' 
o Aansturing en opvolging van het project plan 
o Methodes voor aanvoer van materialen  

en de impact op lay-out en veiligheid 
o evenwicht tussen goederenstromen,  

'people flows' en informatieflows 
o Voorraadbeheer en bestellen voor een project 
o Software voor project planning 
o Concepten en Software voor opvolging, 

aansturing en administratie van projecten. 
o Kwaliteit, veiligheid, productiviteit, duurzaamheid 
o Digitale transformatie 
o Wat kunnen projectplanners leren van 

productieplanners? 
o Case study met praktische uitwerking van een 

planning en een aansturing van projecten 



PRODUCTIEPLANNING 5 DAGEN 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

• Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
• Kick off + technieken voor projectplanning 
• Leersite projectplanning in de praktijk + software ondersteuning 
• Praktische uitwerking van een projectplan + impact op werfplanning + lay-out 

en veiligheid 
• Technieken voor productieplanning in de voeding en de procesomgeving 
• Praktische aansturing van een productieplan voor voeding/proces + impact 

op lay-out en veiligheid 
• Verdere uitwerking case study voeding/proces 
• Workshop 4: Afwerking case study voeding/proces + opstart en aansturing van 

productie 
• Technieken voor productieplanning in job shop en assemblage + case study 
• Praktische uitwerking productieplanning job shop en assemblage + impact op 

voorraad en lay-out 
• Afwerking case study productieplanning job shop en assemblage + impact op 

voorraad en lay-out 
• Afwerking productieplanning + enkele lean technieken voor planning 
• Kosten en KPI in productie 
• Invoeren, aansturen en verbeteren van optimale productieplanning 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
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ZELCO  

PROJECTLANNING IN DE PRAKTIJK 
3 workshops + E-learning 

 09/377.22.76 
 info@zelco.be 
 www.zelco.be 
  

 Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
 Workshop 1: Kick off + technieken voor projectplanning met voorbeelden uit 

de bouw + opstart case study 
 Leersite projectplanning in de praktijk + software voor aansturing en 

administratie 
 Voorbereidende case study praktische planning en aansturing van projecten 
 Workshop 2: Bespreking case study + impact op werfplanning + lay-out en 

veiligheid 
 Concepten voor bestellen en aanvoeren van materialen en 

gereedschappen / machines 
 Lean concepten voor opvolging, aansturing en administratie van projecten 
 Workshop 3: Afwerking case study + kostbeheersing + KPI + digitale 

transformatie 

PROGRAMMA 

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 

meer info  

'Projectplanner' is een knelpuntberoep in Vlaanderen. Veelal worden de 
competenties onderschat die nodig zijn om een project niet alleen op tijd maar 
ook binnen het vooropgestelde budget te kunnen opleveren.  
Het optimaliseren van materiaalstromen wordt echter stiefmoederlijk 
behandeld. Moeilijkheden met de lay-out van de werf, ontbrekende 
componenten, moeilijke aanleveringen, onevenwicht tussen 'people flows' en 
'material flows' zijn maar enkele voorbeelden van efficiëntieverliezen die we 
best kunnen vermijden. Er is dus grote nood aan goed opgeleide 
projectplanners die het gehele proces kunnen aansturen op een productieve 
manier. 

http://www.zelco.be/
mailto:info@zelco.be


 
 

 

Supply Chain Innovators 

PRODUCTIEPLANNING 4 DAGEN 
 

 
 
Deze opleiding focust zich op transportmanagement dat voornamelijk wordt 
uitbesteed. We geven een overzicht over de diverse factoren en tendensen die 
inspelen op de kosten en de servicegraad van het transport en we besteden 
aandacht aan de aansturing van de partners zonder daarbij in te gaan op alle 
details van de operationele processen.  
 

DOELGROEP 
Deze opleiding is dus specifiek opgebouwd 
voor productie- en projectplanners. Ook 
productiemanagers, operationeel managers, 
supply chain medewerkers en logistieke 
medewerkers kunnen hun gading vinden in 
deze opleiding. Ook consultants, 
softwarespecialisten, trainers, accountants en 
allen die nood hebben aan een praktisch 
inzicht in het aansturen en plannen van 
productie komen hier voluit aan hun trekken. 

 
DOEL 

'Productieplanner' is een knelpuntberoep in Vlaanderen en er is een grote nood aan 
een praktijkgerichte opleiding voor productieplanners. Veelal wordt de job geleerd 
op de werkplek en de kennis wordt vaak overgedragen zonder een duidelijke 
onderbouw. Het kan dus voorvallen dat de productieplanner het totaaloverzicht mist; 
het overzicht dat moet toelaten om de in bestaande methodes binnen het bedrijf te 
verbeteren en soms fundamenteel in vraag te stellen.

 
 
 
 

ZELCO  

TRANSPORTMANAGEMENT & DISTRIBUTIE 
5 workshops + E-learning 

 

VOOR WIE? 
Deze opleiding richt zich tot 

iedereen die verantwoordelijk is of 
wordt voor het 

transportmanagement en in een 
goede verstandhouding wil 

samenwerken met de diverse 
partijen die een rol spelen in de 

afwikkeling van de 
transportopdrachten. 

o Doelstellingen en dimensies van het transport 
o Typologie van het transport 
o afwikkeling van de transportopdracht 
o de partijen bij de uitvoering van de 

transportopdracht 
o overzicht van documenten en grondregels 
o kostenfactoren van de diverse transportmodi 
o uitbesteden en opvolgen van transporttaken 
o organisatie van retourstromen 
o rol en functioneren van de control tower 
o mobiliteit en digitalisatie van het transport 
o stappenplan naar een goed transportbeheer 

WAT? 

 



PRODUCTIEPLANNING 6 DAGEN 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

• Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
• Kick off + technieken voor projectplanning 
• Leersite projectplanning in de praktijk + software ondersteuning 
• Praktische uitwerking van een projectplan + impact op werfplanning + lay-out 

en veiligheid 
• Technieken voor productieplanning in de voeding en de procesomgeving 
• Praktische aansturing van een productieplan voor voeding/proces + impact 

op lay-out en veiligheid 
• Verdere uitwerking case study voeding/proces 
• Workshop 4: Afwerking case study voeding/proces + opstart en aansturing van 

productie 
• Technieken voor productieplanning in job shop en assemblage + case study 
• Praktische uitwerking productieplanning job shop en assemblage + impact op 

voorraad en lay-out 
• Afwerking case study productieplanning job shop en assemblage + impact op 

voorraad en lay-out 
• Afwerking productieplanning + enkele lean technieken voor planning 
• Kosten en KPI in productie 
• Invoeren, aansturen en verbeteren van optimale productieplanning 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
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 Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
 Workshop 1: Kick off + 5 dimensies van transport + Incoterms 2020 + 

levenscyclus van een zending 
 5 dimensies van transport, Incoterms 2020, transportverzekeringen 
 Workshop 2: Grondvorm distributie/Netwerk design +  

rol transportmanager/Holistische blik/KPI’s transport 
 Kostprijsberekening rit, spoorvervoer, luchtvervoer, maritiem vervoer 
 Workshop 3: Transportdossier van opdracht tot betaling (order to cash) +  

rol tussenpersonen + “drop size” & “drop cost” + ritkostprijs 
 Intermodale en Multimodale oplossingen, Lean & Green transport 
 Workshop 4: Inkopen van transport + vervoerscontracten + praktijkcase 
 Transportdossier, TMS en netwerpplanning, rij- en rusttijden, 

transportgeografie en rittenplanning, wegvervoer- en fleetmanagement, 
inkopen transport & vervoerscontracten 

 Workshop 5: Transportdossier + TMS + netwerk- en ritplanning + control 
tower 

 Transportgeografie en rittenplanning, reverse logistics 
 

PROGRAMMA 

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 

meer info  

 

 

“Een zeer waardevolle 
ervaring. Ik heb veel 

bijgeleerd en het gaf me een 
sterke basis.” 



 

Supply Chain Innovators 

TRANSPORTMANAGEMENT 
WEGVERVOER 3 DAGEN 

 

 
Transport is de link die alle schakels in de supply chain verbindt. Elk bedrijf doet er 
dus goed aan om dit zo (kosten)efficiënt mogelijk te organiseren. In deze opleiding 
focussen we op alle facetten van transport over de weg. Kortom, de perfecte basis 
om uw transport onder de loep te nemen en te optimaliseren. 
 
 

DOELGROEP 
Deze opleiding richt zich tot iedereen 
die verantwoordelijk is of wordt voor het 
transportmanagement of de 
dispatching. Transportplanners, 
dispatchers, transportmanagers, 
warehouse managers, supply chain 
specialisten, cost controllers en alle 
functies die met transport in aanraking 
komen. 
 
Ook consultants, softwarespecialisten, 
trainers, accountants die nood hebben 
aan een praktisch inzicht in het transport 
komen hier voluit aan hun trekken. 

 
 
 
 

ZELCO  

TRANSPORTMANAGEMENT WEGVERVOER 
5 workshops + E-learning 

 

 

o Doelstellingen en dimensies van het 
vervoer over de weg 

o Kenmerken, aspecten, organisatie, 
regelgeving van wegvervoer 

o Levenscyclus van een zending en 
functies binnen wegvervoer 

o Transportdossier ondersteuning door 
een TMS 

o Rij- en rusttijden 
o Principes van routeplanningen en 

rittenplanning 
o Ontbinding en uitvoering van de 

transportopdracht 
o Ladingzekering 
o Kostenstructuur en optimalisatie 
o Data-analyse en keuze van de 

transportoplossingen 
o Outsourcing of insourcing 
o Tracking, tracing, control tower en 

POD 
o Digitale evoluties en trends 

VOOR WIE? 
Deze opleiding richt zich tot iedereen die 
werkzaam is in het operationeel plannen en 
uitvoeren van transportopdrachten over de 
weg. Transportplanners, dispatchers, 
administratieve krachten, cost controllers, 
transportmanagers, warehouse managers, 
supply chain specialisten, en alle functies die 
met de uitvoering van transport opdrachten 
over de weg in aanraking komen. 

o Doelstellingen en dimensies van het 
vervoer over de weg 

o Kenmerken, organisatie, regelgeving van 
wegvervoer 

o Levenscyclus van een zending en 
functies binnen wegvervoer 

o Drops en pickups voor levering en 
afhaling 

o Transportdossier ondersteuning door een 
TMS 

o Rij- en rusttijden 
o Principes van routeplanningen en 

rittenplanning 
o Ontbinding en uitvoering van de 

transportopdracht 
o Ladingzekering en veiligheid op de weg 
o Kostenstructuur en optimalisatie 
o Data-analyse en keuze van de 

transportoplossingen 
o Outsourcing of insourcing 
o Tracking, tracing, control tower en POD 
o Digitale evoluties en trends 

 

WAT? 

“Complexe materie als 
kostprijsberekening werd op een 
begrijpbare en praktijkgerichte 

manier aangebracht. Top!” 

Vervoer over de weg is een essentiële component van transportmanagement. In 
deze praktijkopleiding gaan we in op alle aspecten die aan bod komen bij het 
organiseren en/of zelf uitvoeren van transportopdrachten over de weg. 



TRANSPORTMANAG
EMENT WEGVERVOER 

 
 

7 DAGEN 

 
 

DOEL 

Na deze opleiding heb je alle kennis in handen om: 

 het transport over de weg te organiseren en aan te sturen 

 digitalisatie van het transport te begrijpen en in te voeren 

 kosten en service in optimale balans te krijgen 

 mee te werken aan een uitbestedingsdossier 

 een taak op te nemen als dispatcher of transportmanager 

 

PROGRAMMA 
 

• Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
• Kick off + inleiding + 5 dimensies + doelstellingen 
• Juridische & technische aspecten, vergunningen, incoterms 
• transportdossier van opdracht tot betaling (order to cash) 
• Basisbegrippen rij & rustijden, tachograaf, kilometerheffing 
• Praktijk rij & rustijden, tachograaf + impact op de planning 
• Ontbinding, planning, uitvoering transportopdracht 
• Praktijk dropsize, routeplanning, keuze transport + case study 
• Ladingzekering, track & trace, kostenaspecten 
• TMS + outsourcing + kostenbeheersing + control tower + trends 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 

 
De digitale of fysieke workshops worden op vaste momenten georganiseerd en 
zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. De workshops dienen om 
verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te 
maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan.  
De sessies worden ondersteund door een e-traject, waar de basisconcepten via 
leermodules en audiovisuele ondersteuning kunnen worden ingestudeerd. We 
gebruiken daarvoor het Zelco-leerplatform. 
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Na deze opleiding heb je alle kennis in handen om: 
 het transport over de weg te organiseren 
 het wegtransport uit te voeren en aan te sturen 
 digitalisatie van het transport te begrijpen en in te voeren 
 kosten en service in optimale balans te krijgen 
 mee te werken aan een uitbestedingsdossier 
 een taak op te nemen als dispatcher of transportmanager 

 

 Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
 Workshop 1: Kick off + inleiding + 5 dimensies + doelstellingen 
 Juridische & technische aspecten, vergunningen, incoterms 
 Workshop 2: Transportdossier van opdracht tot betaling (order to cash) 
 Basisbegrippen rij & rusttijden, tachograaf, kilometerheffing 
 Workshop 3: Praktijk rij & rusttijden, tachograaf + impact op de planning 
 Ontbinding, planning, uitvoering transportopdracht 
 Workshop 4: Praktijk dropsize, routeplanning, keuze transport + case study 
 Ladingzekering, track & trace, kostenaspecten 
 Workshop 5: TMS + outsourcing + kostenbeheersing + control tower + 

trends 
 

PROGRAMMA 

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 

meer info  

http://www.zelco.be/
mailto:info@zelco.be


 

Supply Chain Innovators 

TRANSPORT OVER WATER, 
SPOOR & LUCHT 3 DAGEN 

 

 
Transport over water, spoor, lucht is dikwijls een essentiële component die veelal in 
combinatie met het wegtransport moet toelaten om complexe multimodale of 
synchro-modale transportopdrachten uit te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOELGROEP 
Deze opleiding richt zich tot 
iedereen die verantwoordelijk is of 
wordt voor het 
transportmanagement of de 
dispatching. Transportplanners, 
dispatchers, transportmanagers, 
warehouse managers, supply chain 
specialisten, cost controllers en alle 
functies die met transport in 
aanraking komen. 
Ook consultants, 
softwarespecialisten, trainers, 
accountants die nood hebben aan 
een praktisch inzicht in het transport 
komen hier voluit aan hun trekken. 

 
 
 
 

ZELCO  

TRANSPORT OVER WATER, SPOOR & LUCHT 
5 workshops + E-learning 

 

 

VOOR WIE? 
Deze opleiding richt zich tot iedereen die een rol speelt in het 
operationeel organiseren, aansturen en/of uitvoeren van 
multimodale transportstromen. Transportplanners, dispatchers, 
transportmanagers, warehouse managers, supply chain 
specialisten, cost controllers, administratieve afhandelaars, en 
alle functies die met transport over lucht, water en spoor in 
aanraking komen. 

o Kenmerken, aspecten, organisatie- 
vormen van transportmodi over water,  
lucht en spoor 

o Kenmerken, aspecten en organisatie van 
continentaal en intercontinentaal transport 

o Incoterms 2020 
o Verzekeringen 
o Overdracht verantwoordelijkheid 
o Fiscale en douane aspecten 
o Kostenstructuren van de transportmodi 
o Synchromodale oplossingen en trade offs 
o Tracking en tracing 
o Control tower en POD 

 

WAT? 

Transport over water, spoor, lucht is dikwijls een essentieel component dat veelal in 
combinatie met het wegtransport moet toelaten om complexe multimodale of 
synchro-modale transportopdrachten uit te voeren. Tijdens deze opleiding maken 
we je vertrouwd met de activiteiten in een transport-, expeditie en/of 
importafdeling.  



TRANSPORT OVER 
WATER, SPOOR & LUCHT 

 
 

8 DAGEN 

 
 

DOEL 

Na deze opleiding heb je alle kennis in handen om: 

 de transport over water lucht spoor te organiseren en aan te sturen 
 digitalisatie van het transport te begrijpen en in te voeren 
 kosten en service in optimale balans te krijgen 
 mee te werken aan een uitbestedingsdossier 
 de complexiteit van multimodale oplossingen te onderkennen en aan te sturen 
 een taak op te nemen als dispatcher of transportmanager 

PROGRAMMA 
 

• Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
• Kick off + inleiding + specifieke aspecten van de 3 transportmodi 
• Juridische & technische aspecten, tussenpartijen, incoterms, documenten 
• Vervoer over water: short sea, deep sea, binnenvaart 
• Organisatie en kostenfactoren van transport over water 
• Case study 
• Infrastructuur, administratie, kosten transport lucht/spoor 
• Praktijk van lucht & spoorvervoer 
• Basisconcepten voor multimodaal vervoer + evaluatie 
• Case study + kostenbeheersing + control tower + trends 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 

 
De digitale of fysieke workshops worden op vaste momenten georganiseerd en 
zowel de docent als alle cursisten nemen hier aan deel. De workshops dienen om 
verdere verduidelijking te geven over de theorie en complexere oefeningen te 
maken die gericht zijn op de praktische toepassing ervan.  
De sessies worden ondersteund door een e-traject, waar de basisconcepten via 
leermodules en audiovisuele ondersteuning kunnen worden ingestudeerd. We 
gebruiken daarvoor het Zelco-leerplatform. 
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TRANSPORT OVER WATER, SPOOR & LUCHT 
5 workshops + E-learning 
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 Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
 Workshop 1: Kick off + inleiding + specifieke aspecten van de 3 

transportmodi 
 Juridische & technische aspecten, tussenpartijen, incoterms, 

documenten 
 Workshop 2: Vervoer over water: short sea, deep sea, binnenvaart 
 Organisatie en kostenfactoren van transport over water 
 Workshop 3: Case study 
 Infrastructuur, administratie, kosten transport lucht/spoor 
 Workshop 4: Praktijk van lucht & spoorvervoer 
 Basisconcepten voor multimodaal vervoer + evaluatie 
 Workshop 5: Case study + kostenbeheersing + control tower + trends 

 

PROGRAMMA 

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 

meer info  

Na deze opleiding heb je alle kennis in handen om: 
 Transport over water, lucht, spoor te organiseren, aan te sturen en in detail uit te 

voeren 
 digitalisatie van het transport te begrijpen en in te voeren 
 kosten en service in optimale balans te krijgen 
 mee te werken aan een uitbestedingsdossier 
 de complexiteit van multimodale oplossingen te onderkennen en aan te sturen 
 een taak op te nemen als dispatcher of transportmanager 
 optimale oplossingen uit te werken voor complexe transportstromen 
 administratieve afwerking en opvolging te begrijpen en uit te voeren 

 

http://www.zelco.be/
mailto:info@zelco.be


 

 

Supply Chain Innovators 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 4 
DAGEN 

 

Elke supply chain is uniek en verandert voortdurend. Deze masterclass geeft een 
volledig inzicht in het ontwerpen, het functioneren, het aansturen en het beheren 
van de supply chain. Elke schakel komt aan bod en de keuzeparameters worden 
duidelijk gedefinieerd. Change management en digitalisatie zijn fundamenteel voor 
een duurzame oplossing. Wil je meer inzichten krijgen in Smart Supply Chains, dan 
ben je hier aan het juiste adres! 

VOOR WIE? 
Logistieke geïnteresseerden die bezig zijn 
zmet de totale supply chain van grondstof 
tot klant; die in magazijnbeheer, 
voorraadbeheer of het productie-
management willen bijdragen tot het 
realiseren van vernieuwende concepten 
om de klantentevredenheid en de kost 
optimaal te laten evolueren.

 
 
 
 

ZELCO  

 

SMART SUPPLY CHAIN DESIGN 
5 workshops + E-learning 

o Kenmerken, doelstellingen, werking,  
opbouw van supply chain 

o Integratie, typologie van producten, klanten, 
ontkoppelpunten 

o Klantenservice als start voor de supply chain opbouw  
o Masterdata en informatiestromen voor  

aansturing van de supply chain 
o Typologie van de producten en de doelgroepen 
o Rol en aansturing van de voorraden + optimalisatie 
o Rol en aansturing van magazijn + optimalisatie 
o Rol en aansturing van productie + optimalisatie 
o Rol en aansturing van transport + optimalisatie 
o Concepten voor Lean en Smart supply chains 
o Stappenplan naar een Smart Supply Chain 

 

 
Logistieke geïnteresseerden die bezig zijn met 
de totale supply chain van grondstof tot klant; 
die in magazijnbeheer, voorraadbeheer,  
productiemanagement of transport willen 
bijdragen tot het realiseren van vernieuwende 
concepten om de klantentevredenheid en de 
kost optimaal te laten evolueren. 

VOOR WIE? 

WAT? 



SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
 

 
DOEL 

Na deze opleiding heb je inzicht in de keuzeparameters voor 
de uitwerking en/of verbetering van een supply chain. Je bent 
op de hoogte van de mogelijke trade offs tussen de logistieke 
deeldomeinen en je kan de kosten en hun impact op de 
supply chain definiëren en optimaliseren. Je krijgt inzicht in de 
verschillende praktische lean tools en kan deze toepassen. In 
de opleiding pas je dit toe aan de hand van cases en 
praktijkopdrachten. 

 

PROGRAMMA 
 

• Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
• Kick off + doelstelling, componenten, integratie supply chain 
• Aansturen supply chain en concepten voor voorraadbeheer 
• Strategie voor de voorraden en optimale klantenservice 
• Concepten voor conventionele en gemechaniseerde magazijnen 
• Rol van het magazijn als middel voor optimale klantenservice 
• Concepten voor optimalisatie van productie en transport 
• Productie en transport voor optimale klantenservice 
• Basisconcepten voor supply chain design 
• Stappenplan supply chain design + control tower + trends 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
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Na deze opleiding heb je inzicht in de keuzeparameters voor de 
uitwerking en/of verbetering van een supply chain. Je bent op de 
hoogte van de mogelijke trade offs tussen de logistieke 
deeldomeinen en je kan de kosten en hun impact op de supply 
chain definiëren en optimaliseren. Je krijgt inzicht in de verschillende 
praktische lean tools en kan deze toepassen. In de opleiding pas je 
dit toe aan de hand van cases en praktijkopdrachten. 

 Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 
 Workshop 1: Kick off + doelstelling, componenten, integratie 

supply chain 
 Aansturen supply chain en concepten voor voorraadbeheer 
 Workshop 2: Strategie voor de voorraden en optimale 

klantenservice 
 Concepten voor conventionele en gemechaniseerde 

magazijnen 
 Workshop 3: Rol van het magazijn als middel voor optimale 

klantenservice 
 Concepten voor optimalisatie van productie en transport 
 Workshop 4: Productie en transport voor optimale klantenservice 
 Basisconcepten voor supply chain design 
 Workshop 5: Stappenplan supply chain design + control tower + 

trends 
 

PROGRAMMA 

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 

meer info  

http://www.zelco.be/
mailto:info@zelco.be


 

Supply Chain Innovators 

GECERTIFICEERD 
LOGISTIEK AUDITOR 19 DAGEN 

 
 

In deze langlopende opleiding van hoog niveau willen we logistieke auditoren vormen 
die in staat zijn om de logistieke processen in de bedrijven in hun totaliteit te 
evalueren en naar waarde te schatten. 
Na deze opleiding heb je een duidelijk inzicht in de functionering van  de totale 
logistieke ketting. Kan je duidelijke meetpunten voor het evalueren van de logistieke 
ketting bepalen, meten en evalueren. Heb je praktische richtlijnen gekregen voor het 
verbeteren van uw logistieke ketting 

DOELGROEP 
Logistieke verantwoordelijken, logistieke managers 
en logistieke auditoren die hun kennis en inzichten 
willen verscherpen. Beginnende logistieke 
specialisten die snel hun praktische kennis willen op 
peil brengen. 
Bedrijfsverantwoordelijken, kaders, consultants, 

analisten informatica specialisten en auditoren die het groeiend belang 
van de logistieke functie inzien en de nodige kennis willen vergaren om 
op die nieuwe uitdaging op een professionele manier te kunnen inspelen. 

 
In deze opleiding leer je dus ook hoe je een gefundeerde audit maakt van de 
opbouw, de aansturing en de opvolging van de diverse aspecten van de supply 
chain en hoe je verbeterplannen kunt bepalen die toelaten om de werking aan te 
passen aan de nieuwe evoluties en doelstellingen. 
 
Het programma bestaat uit 22 digitale workshops, een examen en de voorstelling 
van een eindcase die gebaseerd is op een project dat je binnen het eigen bedrijf 
hebt gerealiseerd. 
 
Daarna mag je jezelf Gecertificeerd logistiek auditor noemen!  
Een perfecte opleiding dus voor wie wil doorgroeien in de supply chain.

 
 
 
 

ZELCO  

GECERTIFICEERD 
LOGISTIEK AUDITOR 

22 workshops + E-learning 

 

In deze opleiding leer je dus ook hoe je een gefundeerde audit maakt van de 
opbouw, de aansturing en de opvolging van de diverse aspecten van de supply 
chain en hoe je verbeterplannen kunt bepalen die toelaten om de werking aan 
te passen aan de nieuwe evoluties en doelstellingen. 
 
Het programma bestaat uit 22 digitale workshops, een examen en de voorstelling 
van een eindcase die gebaseerd is op een project dat je binnen het eigen bedrijf 
hebt gerealiseerd. 
 
Daarna mag je jezelf Gecertificeerd logistiek auditor noemen!  
Een perfecte opleiding dus voor wie wil doorgroeien in de supply chain. 



GECERTIFICEERD 
LOGISTIEK AUDITOR 

 

19 DAGEN 
 

 

 

 
De certificatie verloopt in 4 stappen 
 

1. het volgen van alle modules 
2. een open book examen over de geleerde stof 
3. een praktische opdracht 
4. de presentatie van het project voor een deskundige jury 

 
Bij succesvolle voleindiging van de opleiding en de certificatie bekom je het een 
getuigschrift van 'Gecertificeerd Logistiek Auditor' dat uitgereikt wordt door Amelior 
en Zelco Logistics.  

 

PROGRAMMA 
 

• Module efficiënt magazijnmanagement 
• Module praktisch voorraadbeheer 
• Module lean productiemanagement 
• Module transportmanagement & distributie 
• Module basisopleiding supply chain 
• Online examen, presentatie eigen project en certificatie 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
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meer info  

1. Module efficiënt magazijnmanagement 

2. Module praktisch voorraadbeheer 

3. Module lean productiemanagement 

4. Module transportmanagement & distributie 

5. Module basisopleiding supply chain 

6. Online examen, presentatie eigen project en certificatie 

 

PROGRAMMA 

 
De certificatie verloopt in 4 stappen 
 
1. het volgen van alle modules 
2. een open boek examen over de geleerde stof 
3. een praktische opdracht 
4. de presentatie van het project voor een deskundige jury 
 
Bij succesvolle voleindiging van de opleiding en de certificatie 
bekom je het een getuigschrift van  
'Gecertificeerd Logistiek Auditor' dat uitgereikt wordt  
door Zelco Logistics. 

5 workshops + E-learning 
 
5 workshops + E-learning 
 
5 workshops + E-learning 
 
4 workshops + E-learning 
 
2 workshops + E-learning 
 
1 workshop 

http://www.zelco.be/
mailto:info@zelco.be


 

Supply Chain Innovators 

GECERTIFICEERD 
PRODUCTIEPLANNER 19 DAGEN 

 
 

Deze opleiding is het neusje van de zalm voor al diegenen die een sturende rol willen 
spelen in productiemanagement. Alle aspecten van productiemanagement en 
productieplanning komen hier aan bod. Wil je graag een diepgaande kennis 
opbouwen van productiemanagement en productieplanning? Volg dan de hele 
cyclus "gecertificeerd productieplanner". Deze opleiding omvat de 2 masterclasses 
rond deze logistieke deelgebieden en wordt aangevuld met een examen, 
assessment en certificatie. 

DOELGROEP 
Deze opleiding is dus specifiek opgebouwd voor 
productie- en projectplanners.  
Ook productiemanagers, operationeel managers, 
supply chain medewerkers en logistieke medewerkers 
kunnen hun gading vinden in deze opleiding. 
Consultants, softwarespecialisten, trainers, 
accountants en allen die nood hebben aan een 
praktisch inzicht in het aansturen en plannen van 
productie komen hier voluit aan hun trekken.  

 
In deze opleiding krijg je een volledig en praktijkgericht inzicht in de aansturing van 
de productie en in alle aspecten van het planningsproces. 
Het programma bestaat uit 14 digitale workshops, een examen en de voorstelling 
van een eindcase die gebaseerd is op een project dat je binnen het eigen bedrijf 
hebt gerealiseerd. 
 
Daarna mag je jezelf Gecertificeerd productieplanner noemen! Een perfecte 
opleiding dus voor wie wil doorgroeien in Productiemanagement. 
 
We focussen op zowel theorie als praktijk met duidelijke bespreking van de 
productieprocessen en hun toepassing in de praktijk. We bespreken de verschillende 
facetten van productieplanning, de verschillende planningstechnieken en hoe je 
deze kan optimaliseren.
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In deze opleiding krijg je een volledig en praktijkgericht inzicht in de aansturing 
van de productie en in alle aspecten van het planningsproces. 
Het programma bestaat uit 14 digitale workshops, een examen en de 
voorstelling van een eindcase die gebaseerd is op een project dat je binnen 
het eigen bedrijf hebt gerealiseerd. 
 
Daarna mag je jezelf Gecertificeerd productieplanner noemen! Een perfecte 
opleiding dus voor wie wil doorgroeien in Productiemanagement. 
 
We focussen op zowel theorie als praktijk met duidelijke bespreking van de 
productieprocessen en hun toepassing in de praktijk. We bespreken de 
verschillende facetten van productieplanning, de verschillende 
planningstechnieken en hoe je deze kan optimaliseren. 



GECERTIFICEERD 
PRODUCTIEPLANNE
R 

 

19 DAGEN 

 
 

 

 
De certificatie verloopt in 4 stappen 
 

1. het volgen van alle modules 
2. een open book examen over de geleerde stof 
3. de realisatie van een project binnen het eigen bedrijf 
4. de presentatie van het project voor een deskundige jury 

 
Bij succesvolle voleindiging van de opleiding en de certificatie bekom je het een 
getuigschrift van 'Gecertificeerd productieplanner' dat uitgereikt wordt door Amelior 
en Zelco Logistics. 

 
PROGRAMMA 

 
• Module efficiënt magazijnmanagement 
• Module praktisch voorraadbeheer 
• Module lean productiemanagement 
• Module transportmanagement & distributie 
• Module basisopleiding supply chain 
• Online examen, presentatie eigen project en certificatie 

 
Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ZELCO LOGISTICS NV/SA • Weststraat 119 • 9950 Waarschoot • BELGIUM • Tel 09-377.47.31 

www.zelco.be • info@zelco.be 

 
 
 
 

ZELCO  

GECERTIFICEERD 
PRODUCTIEPLANNER 

14 workshops + E-learning 

 09/377.22.76 
 info@zelco.be 
 www.zelco.be 
  

1. Module lean productiemanagement 

2. Module projectplanning in de praktijk 

3. Module productieplanning in de praktijk 

4. Integrale case study + assessment en certificatie 

PROGRAMMA 

meer info  

 
De certificatie verloopt in 4 stappen 
 
1. het volgen van alle modules 
2. een open boek examen over de geleerde stof 
3. een praktische opdracht 
4. de presentatie van het project voor een deskundige jury 
 
Bij succesvolle voleindiging van de opleiding en de certificatie 
bekom je het een getuigschrift van  
'Gecertificeerd Productieplanner' dat uitgereikt wordt  
door Zelco Logistics. 

 
 5 workshops + E-learning 

 
3 workshops + E-learning 
 
5 workshops + E-learning 
 
1 workshop 

http://www.zelco.be/
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Supply Chain Innovators 

GECERTIFICEERD 
TRANSPORTPLANNER 19 DAGEN 

 
 

Deze opleiding is het neusje van de zalm voor al wie zich wil voorbereiden op het 
nemen van ruime verantwoordelijkheden en het plannen van lokale en 
intercontinentale transporten. Alle topics die van belang zijn komen aan bod en 
worden op een praktische manier benaderd. Na deze opleiding mag je jezelf 
Gecertificeerd transportplanner noemen! 

DOELGROEP 
Deze opleiding richt zich tot iedereen die 
verantwoordelijk is of wordt voor het 
transportmanagement of de dispatching. 
Transportplanners, dispatchers, transportmanagers, 
warehouse managers, supply chain specialisten, cost 
controllers en alle functies die met transport in 
aanraking komen. 
Ook consultants, softwarespecialisten, trainers, 
accountants die nood hebben aan een praktisch 
inzicht in het transport komen hier voluit aan hun 
trekken.. 

DOEL 
De opleiding is een samenstelling van Transportmanagement wegvervoer en 
Transport over water, spoor en lucht. De opleiding wordt aangevuld met praktische 
case studies waar de deelnemers in groep en of individueel specifieke opdrachten 
uitvoeren. 
Het assessment en de certificatie bestaan uit een open boek examen en de 
presentatie van de oplossing van een praktische opdracht voor de jury. 
 
Na deze opleiding mag je jezelf Gecertificeerd transportplanner noemen! 
Een perfecte opleiding voor wie wil doorgroeien tot transportmanager. Onze 
opleiding gecertificeerd transportplanner stoomt je volledig klaar voor een bloeiende 
carrière in transport. 
 
We bieden ook de optionele kans om deze opleiding te vervolledigen met een 
diepgaande masterclass douane & accijnzen.
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De opleiding is een samenstelling van Transportmanagement wegvervoer en 
Transport over water, spoor en lucht. De opleiding wordt aangevuld met 
praktische case studies waar de deelnemers in groep en of individueel specifieke 
opdrachten uitvoeren. 
Het assessment en de certificatie bestaan uit een open boek examen en de 
presentatie van de oplossing van een praktische opdracht voor de jury. 
 
Na deze opleiding mag je jezelf Gecertificeerd transportplanner noemen! 
Een perfecte opleiding voor wie wil doorgroeien tot transportmanager. Onze 
opleiding gecertificeerd transportplanner stoomt je volledig klaar voor een 
bloeiende carrière in transport. 
 

             
     



GECERTIFICEERD 
TRANSPORTPLANNE

R 

19 DAGEN 
 

 

 

 
De certificatie verloopt in 4 stappen 
 

1. het volgen van alle modules 
2. een open book examen over de geleerde stof 
3. de realisatie van een project binnen het eigen bedrijf 
4. de presentatie van het project voor een deskundige jury 

 
Bij succesvolle voleindiging van de opleiding en de certificatie bekom je het een 
getuigschrift van 'Gecertificeerd Transportplanner' dat uitgereikt wordt door Amelior 
en Zelco Logistics. 

PROGRAMMA 
 

• Module transportmanagement wegvervoer 
• Case study + assessment 
• module transport over water, spoor en lucht 
• Case study + assessment 
• Integrale case study + assessment en certificatie 

 
Optioneel: 
• Module douane & accijnzen 

 
 

Na de opleiding blijft het Zelco-leerplatform nog 6 maanden beschikbaar. 
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1. Module transportmanagement wegvervoer 

2. Case study + open boek examen 

3. Module transport over water, spoor en lucht 

4. Case study + open boek examen 

5. Integrale case study + assessment en certificatie 

Optioneel: 

6. Module douane & accijnzen 

 

PROGRAMMA 

meer info  

 
De certificatie verloopt in 4 stappen 
 
1. het volgen van alle modules 
2. open boek examens over de geleerde stof 
3. praktische opdrachten 
4. de presentatie van een transportproject in het eigen bedrijf 
 
Bij succesvolle voleindiging van de opleiding en de certificatie 
bekom je het een getuigschrift van  
'Gecertificeerd Transportplanner' dat uitgereikt wordt  
door Zelco Logistics. 

5 workshops + E-learning 
 
1 workshop 
 
5 workshops + E-learning 
 
1 workshop 
 
2 workshops 
 
 
 
5 workshops + E-learning 
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mailto:info@zelco.be


23/05 - 30/05 - 06/06 - 13/06 - 20/06 2023

17/10 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 2023
DOUANE & ACCIJNZEN

19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 2023

11/05 - 18/05 - 25/05 - 01/06 - 08/06 2023

14/09 - 21/09 - 28/09 - 05/10 - 12/10 2023

TRANSPORTMANAGEMENT 
& DISTRIBUTIE

23/03 - 30/03 - 20/04 - 27/04 - 04/05 2023

16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12 2023

TRANSPORT OVER WATER, 
SPOOR & LUCHT

19/01 - 02/02 - 16/02 - 02/03 - 16/03 2023

11/05 - 25/05 - 08/06 - 22/06 - 29/06 2023

14/09 - 28/09 - 12/10 - 26/10 - 09/11 2023

TRANSPORTMANAGEMENT 
WEGVERVOER

19/04 - 26/04 - 03/05 - 10/05 - 17/05 2023

11/10 - 18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 2023

PRODUCTIEPLANNING 
IN DE PRAKTIJK

13/02 - 20/02 - 27/02 - 06/03 - 13/03 2023

24/05 - 31/05 - 07/06 - 14/06 - 21/06 2023

23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12 - 21/12 2023

LEAN 
PRODUCTIEMANAGEMENT

17/01 - 24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 2023

18/04 - 25/04 - 02/05 - 09/05 - 16/05 2023

19/10 - 26/10 - 09/11 - 16/11 - 23/11 2023

PRAKTISCH 
VOORRAADBEHEER

28/02 - 07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 2023

11/05 - 17/05 - 25/05 - 01/06 - 08/06 2023

14/09 - 21/09 - 28/09 - 05/10 - 12/10 2023

EFFICIËNT 
MAGAZIJNMANAGEMENT

06/02 - 27/02 - 20/03 - 17/04 - 08/05 2023

25/09 - 16/10 - 06/11 - 27/11 - 18/12 2023

SMART SUPPLY CHAIN 
DESIGN

OPLEIDING DATA PRIJS*

* alle prijzen zijn voor 2023 en exclusief BTW. 

www.zelco.be

OPLEIDINGSKALENDER
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Wij bespreken graag je mogelijke projecten. 

      OP ZOEK 
 

    NAAR  
 

   LOGISTIEK 
    ADVIES? 

 

Zoek je een klankbord? Zoek je een 
gepersonaliseerde en neutrale 
aanpak? Zoek je een partner om 
logistieke optimalisatie uit te voeren? 
Zelco kan je helpen!  

ONZE AANPAK 

 Geen voorgekauwde oplossingen, maar een 
gepersonaliseerde aanpak voor ieder 
probleem. 
 

 

 Neutraal advies. 
 

 

 Diepgaande observatie en (data-)analyse. 
 

 

 Nadruk op organisatie en kosten. 
 

 

 Optimale samenwerking met lokale teams. 
 

 

 Integrale aanpak met afstemming van 
processen. 

DUURZAAM 
& 

TOEKOMST- 
GERICHT 

GROTE 
& 

KLEINE 
PROJECTEN 

BINNEN- 
& 

BUITENLAND 

http://www.zelco.be/
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Supply Chain Experts 
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