
Ben je op zoek naar
een échte uitdaging
met grote kans op werk?

Kies voor een opleiding

LOGISTIEK

Lessenrooster

Internationale economie en transporteconomie 7
Studie van de vervoerswijzen, logistiek, ADR, economische geografie,  
kostprijsberekening

Expeditie en Recht 7
Studie van de verschillende tussenpersonen, de transportdocumenten  
en de transportreglementeringen, douane, incoterms

Toegepaste Informatica 2
Leren werken met courante softwarepakketten: tekstverwerking,  
elektronisch rekenblad, bestandsbeheer

Marketing 1

Duurzame logistiek  1

Frans 3

Engels 3

Duits 3
Geen voorkennis vereist

Vaktechnieken 1
Bespreking van de logistieke actualiteit, begeleiding stage en projectwerk

Stage
2 stageperiodes van vier weken

Woensdag wordt voorbehouden voor studieuitstappen, 
voordrachten van deskundigen,…

provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT

limburg.be

Enkele afgestudeerden

Jordy Eevers is logistiek bediende 
bij een grote transporteur in Limburg.

‘Deze opleiding “Transport en Logistiek” 
aan de Handelsschool Hasselt  is een 
sterke basis geweest voor mij, zowel 
dankzij de focus op logistiek tijdens 

de lessen, alsook door de 2 maanden stage die in dit pakket 
zaten. Ook de verscheidenheid aan bedrijfsbezoeken was zeker 
een pluspunt. Door deze degelijke opleiding kreeg ik een zeer 
goed beeld hoe transport eigenlijk in elkaar zit. Dit leidde 
meteen na mijn opleiding tot een boeiende logistieke job.’

Sabrina Suarez is logistiek bediende 
bij een producent van voeding 
in Genk

‘De opleiding tot logistiek bediende 
heeft mij heel veel mogelijkheden 

gegeven op de arbeidsmarkt. Dankzij de Handelsschool 
heb ik veel kennis gekregen van logistieke systemen, 
 transportwetgeving, de nodige documenten, en zoveel meer. 
Ook het talenpakket verliep in functie van de logistiek. 
Allemaal zaken die ik meteen kon gebruiken op mijn eerste job, 
een producent van voedingsproducten, waar ik tijdens 
het schooljaar een succesvolle stage liep.’
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De weg naar een boeiende baan

Beste student

Geachte heer/mevrouw

Het logistieke gebeuren is één van de meest dynamische

sectoren. Het is een boeiende wereld waar het gonst 

van de activiteiten en dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7. 

Door haar uitstekende ligging en internationale bereikbaarheid 

is Limburg één van de economische draaischijven binnen 

de transport- en logistieke sector.

Om te voorzien in de groeiende nood aan speciaal opgeleide

medewerkers bieden wij een doelgerichte praktijkopleiding 

tot logistiek bediende aan. Dit gebeurt op uitdrukkelijke 

vraag van en in nauwe samenwerking met de Limburgse 

transport- en distributiebedrijven.

Ons specialisatiejaar Logistiek en Transport is bestemd 

voor alle afgestudeerden uit het aso, bso en tso met een 

economisch gerichte vooropleiding. Wij bieden jonge mensen 

de kans om zich op één jaar tijd voor te bereiden op 

 onmiddellijke tewerkstelling in administratieve, commerciële 

en overheidsfuncties in transportgebonden bedrijven.

Meer dan voldoende redenen om de deskundigheid 

en de ervaring van de Provinciale Handelsschool Hasselt 

te benutten en mee te voorzien in de bloeiende toekomst 

van de transportsector in deze provincie…

 Directie en lerarenteam Logistiek & Transport

Samenwerking met 
de logistieke bedrijfswereld

ALDERS TRANSPORT PELT
BME GENK
CARGLASS BILZEN
CITYDEPOT HASSELT
DHL FREIGHT BELGIUM OUDSBERGEN
DILISSEN LOGISTICS PELT
DRONEPORT ST-TRUIDEN
GROEP H. ESSERS GENK
GOBO TRANSPORT LANAKEN
HANDICO TRUCKING LANAKEN
HAVEN ANTWERPEN
HAVEN GENK
IKEA DISTRIBUTION CENTER GENK
JET TRANSPORT OUDSBERGEN
LUX TRANSPORT BORGLOON
MEERS INTERNATIONAAL TRANSPORT LANAKEN
MOVE INTERMODAL GENK
NIKE LAAKDAL
RECOR HASSELT
SCANIA PARTS OPGLABBEEK
SKF TONGEREN
STANLEY, BLACK & DECKER LOGISTICS TESSENDERLO
TDL HOUTHALEN/LUMMEN
WITHOFS TRANSPORT LANAKEN

Onze troeven

• Eénjarige logistieke opleiding

• Certificaat Se-n-Se: finaliteit of opstap  

naar hoger onderwijs

• Praktijkervaring dankzij 8 weken stage

• Projectwerk gekoppeld aan de stage

• Vrijstellingen voor logistieke opleidingen  

aan PXL Hasselt

• Talrijke bedrijfsbezoeken

• Logistieke dag: een dag uit het leven  

van een logistieke planner

• Gastsprekers

• Meerdaagse uitstap

• Persoonlijke begeleiding van studenten

• Hoog slagingspercentage en reële kans op werk

• Studeren in de bruisende hoofdstad van Limburg


