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Logistiek assistent
                                                            dagopleiding 
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Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol 
Tel.: 014 31 70 61 - mol@hik.be

CAMPUS MOL



Samenvatting van de opleiding

Droom je ervan om te werken met je 
hoofd, je handen en je hart? Ben je soci-
aal ingesteld en hou je ervan om anderen 
verder te helpen? Wil je de bewoners en 
het personeel van woonzorgcentra en 
andere gezondheidsvoorzieningen prak-
tisch ondersteunen? Kun je goed plan-
nen, zelfstandig werken en organiseren? 

Deze opleiding leert je hoe je als logistiek 
assistent aan de slag kan. De maaltijdver-

deling organiseren, voorraden aanvullen, 
mensen correct vervoeren en gepaste ani-
matie voor de bewoners mee begeleiden. 
Je krijgt deze vaardigheden onder de knie 
door praktijk met theorie te combineren.

Je kan deze opleiding voltijds of deel-
tijds, in combinatie met een job, volgen.

Iets voor jou?

Jij bent iemand die:
 graag in contact komt met mensen
 goed kan plannen en organiseren 

 graag mensen ondersteunt
 graag zelfstandig werkt
 houdt van een afwisselende job

Welke modules zitten er in deze opleiding?

Welk traject volg je?

Je combineert de lessen altijd met stage. 
In totaal loop je 250 uren stage, 120 uur 
in een woonzorgcentrum en 130 uur in 
een ziekenhuis. Je brengt je stage-erva-
ringen mee naar de lessen. Op stage kun 
je de vaardigheden en de inzichten uit de 
lessen toepassen.

Lesmodules

Logistieke vaardigheden 40 LT

Basis logistieke 
vaardigheden 40 LT

Communicatief gedrag 40 LT

EHBO en hef- en 
tiltechnieken 

2 x 
20 LT

Werken in de zorgsector 40 LT

Onderhoud in de zorgsector 40 LT

Begeleide intervisie 20 LT

Stagemodules

Individuele praktijk- 
begeleiding 1 en 2

Individuele praktijk-
begeleiding logistiek 1 en 2 

120 uur

130 uur

Welk diploma of certificaat behaal je?

Je ontvangt het erkend certificaat Logistiek assistent.

Wat kan je na de opleiding? 

 aan de slag als logistiek assistent in een 
 woonzorgcentrum of in een ziekenhuis
 verder studeren om zorgkundige te worden

Lesplaats 

Je volgt les op Campus Mol 
(Jozef Calasanzstraat 4, 
2400 Mol). 

Er zijn 2 standaardtrajecten:

1. Een gewoon traject over 1 jaar: je volgt 1 dag per week les en je loopt ongeveer 
 1,5 dag per week stage.

2. Een versneld traject over 6 maanden: je volgt 2 dagen per week les. Je loopt 2 (tot 3)  
 dagen per week stage.

Welk traject je kiest, hangt af van je thuissituatie, je werk en je persoonlijke voorkeur.  


