
PLANNER 
WEGTRANSPORT 
BASIS
De 8-daagse opleiding Planner Wegtransport 
Basis is ontwikkeld in samenwerking met 
Advance groep en Boostlogix. De opleiding is 
mede mogelijk gemaakt door Midpoint Brabant 
en de Provincie Noord-Brabant. 

www.boostlogix.com www.advance-groep.nl



Voorwaarde voor deelname zijn:
• Het succesvol afronden van een instaptoets

• Een vooropleiding op minimaal MBO niveau 2

• Het (kort na aanvang) hebben van een leer-
werkplek voor het opdoen van praktische 
vaardigheden. 

De opleiding is NLQF niveau 3 (MBO niveau 

3) gecertificeerd. Kijk voor de start van 

deze opleiding bij u in de buurt op: 

• www.advance-groep.nl

• www.boostlogix.com

• Basiskennis transport

• Wet- en regelgeving

• Voorbereiden en plannen van transporten (werken 
met de plansystemen)

• Leren werken met Transport Management Systemen 
(TMS)

• Inzicht in en leren omgaan met bovenstaande 
systemen in de praktijk

• Opvolgen van dagelijkse werkzaamheden

De opleiding heeft een gemiddelde 

doorlooptijd van 4 maanden en een studie-

belasting van circa 160 uur, opgebouwd uit 

de volgende onderdelen: 

• 8 lesdagen 

• Examendag 

• Zelfstudie (van literatuur) 

• E-learning 

• Praktijkopdrachten 

• Reflectie verslag

Na het afronden van het examen met 

een voldoende, ontvangt u een officieel 

Europees genormeerd diploma, Planner 

Wegtransport Basis.

De opleiding is praktijkgericht met opdrachten voor op de werkplek. De examinering bestaat uit praktijkopdrachten, 

casussen en theorietoetsen. Het eindexamen bestaat uit een casus en een criteriumgericht interview (portfoliogesprek).

• Administratieve afhandeling, van order entry tot 

aflevering klant

• Berekenen en analyseren van de kostprijs, leren 
omgaan met tarieven en rendement

• Aansturen van chauffeurs

• Communiceren met klanten, collega’s en chauffeurs

• Omgaan met stress, time management en 
zelfreflectie.   

De inhoud van de opleiding is afgestemd op de marktbehoefte en behandelt o.a. de onderwerpen:

Onder toezicht van een onafhankelijke 

examencommissie faciliteert en organiseert 

LogicLeap het NLQF examen.

Hiervoor krijgt iedere deelnemer toegang tot 

het online platform van LogicLeap.

In samenwerking met:

Het vak van logistiek planner verandert continu. En daarom is het belangrijk dat een (toekomstig) planner 
blijft leren en ontwikkelen. Boostlogix en Advance groep hebben samen nieuwe planners-opleidingen 
ontwikkeld: gecertificeerde opleidingen voor wie het vak wil leren, zich wil ontwikkelen en doorgroeien 
in de veranderende logistieke wereld. In de markt is er een grote behoefte aan (assistent) planners die 
snel en effectief aan de slag kunnen bij bedrijven in de logistieke sector. De opleiding richt zich zowel 
op zij-instromers als op deelnemers vanuit de branche (chauffeurs, warehousemedewerkers) en leidt 
op tot (assistent of junior) planner bij een transportbedrijf, verlader of expediteur. De opleiding is ook 
uitermate geschikt voor scholieren en studenten die als planner aan de slag willen na hun opleiding.

Interesse in deelname?
Voor meer informatie over het programma en inschrijven: 

+31 (0) 411 64 70 00                         advance-groep.nl +31 (085) 070 53 95                         boostlogix.com



PLANNER 
WEGTRANSPORT 
GEVORDERD
De 14-daagse opleiding Planner Wegtransport 
Gevorderd is ontwikkeld in samenwerking met 
Advance groep en Boostlogix. De opleiding is 
mede mogelijk gemaakt door Midpoint Brabant 
en de Provincie Noord-Brabant. 

www.boostlogix.com www.advance-groep.nl



Het vak van logistiek planner verandert continu. En daarom is het belangrijk dat een planner blijft leren 
en ontwikkelen. Boostlogix en Advance groep hebben samen nieuwe planners-opleidingen ontwikkeld: 
gecertificeerde opleidingen voor wie het vak wil leren, zich wil ontwikkelen en doorgroeien in de 
veranderende logistieke wereld. De aanleiding voor het opzetten van deze opleiding is de grote 
behoefte in de markt naar planners. De opleiding richt zich op deelnemers vanuit de branche, o.a. 
(assistent of junior) planners die zich willen ontwikkelen tot (senior) planner bij een transportbedrijf, 
verlader of expediteur. De opleiding helpt de planner om zich verder te ontwikkelen. 

De opleiding heeft een gemiddelde 

doorlooptijd van 5 maanden en een 

studiebelasting van circa 260 uur, 

opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

• 14 lesdagen 

• Examendag 

• Zelfstudie (van literatuur) 

• E-learning 

• Praktijkopdrachten 

• Reflectie verslag

Na het afronden van het examen met 

een voldoende, ontvangt u een officieel 

Europees genormeerd diploma, Planner 

Wegtransport Gevorderd.

Voorwaarde voor deelname zijn:
• Ervaring met plannen op een planafdeling

• Een vooropleiding op minimaal MBO niveau 3

• Het actief aan het werk zijn als planner 
wegtransport 

De opleiding is NLQF niveau 4 (MBO niveau 

4) gecertificeerd. Kijk voor de start van 

deze opleiding bij u in de buurt op: 

• www.advance-groep.nl

• www.boostlogix.com

• Kennis van transport, delen van code 95 en kennis 
mobility package

• Wet- en regelgeving

• Voorbereiden en maken van de planning

• Berekenen en analyseren van de kostprijs

• Werken en anticiperen op kosten en rendement

• Opstellen rapportages voor leidinggevende en team

• Leren acties te nemen op rapportages

• Klanttevredenheid en leverbetrouwbaarheid

De opleiding is praktijkgericht met opdrachten voor op de werkplek. De examinering bestaat uit praktijkopdrachten, 

casussen en theorietoetsen. Gedurende de opleiding voert de student bij het bedrijf een verbeter-project uit, waarover 

tijdens het eindexamen een presentatie wordt gegeven. Daarnaast bevat het eindexamen een criteriumgericht  interview 

(portfoliogesprek).

• Begeleiden van afwijkingen

• Administratieve afhandeling en financiële 
administratie

• Kwaliteitsmanagement

• Professioneel leidinggeven

• Een werkoverleg voorzitten

• Een verbeterplan opstellen

• Persoonlijke ontwikkeling

• Zelfreflectie.

De inhoud is afgestemd op de marktbehoefte en behandelt o.a. de onderwerpen:

Onder toezicht van een onafhankelijke 

examencommissie faciliteert en organiseert 

LogicLeap het NLQF examen.

Hiervoor krijgt iedere deelnemer toegang tot 

het online platform van LogicLeap.

In samenwerking met:

Interesse in deelname?
Voor meer informatie over het programma en inschrijven: 

+31 (0) 411 64 70 00                         advance-groep.nl +31 (085) 070 53 95                         boostlogix.com


