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Ondile is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in logistiek en veiligheid. 
Door passie en jarenlange ervaring binnen de logistieke sector,  
heeft Ondile de kennis lesmateriaal te ontwikkelen voor regulier en 
commercieel onderwijs met ondersteuning voor docenten en studenten.

Ondile biedt per opleiding op basis van het kwalificatiedossier (KD), een aantal pakketten voor 
vmbo en mbo. Deze pakketten zijn voorzien van een unieke licentiecode, waarmee docent en 
student kunnen inloggen op ons online leersysteem.
Dit leerprogramma is didactisch en doordacht, visueel en interactief.

Een pakket bestaat uit:
• Full colour boeken; 
• Licentiecode voor toegang tot het online lesmateriaal;
• Online vragen, opdrachten en oefentoetsen met nakijkfunctie;
• PowerPoint per boek voor de docent.

Ondile maakt leren leuk



Ondile heeft voor het schooljaar 2020-2021 pakketten samengesteld met uitgebreide digitale 
docenten- en studentenondersteuning. Met deze pakketten kan een opleiding worden samen-
gesteld, waarmee een logistiek KD wordt afgedekt. De pakketten bestaan uit de volgende boeken:

TRANSPORT
• Introductie in vervoersstromen
• Vervoersmodaliteiten
• Wegvervoer goederen deel 1
• Wegvervoer goederen deel 2
• Documenten in de logistiek

BASIS MAGAZIJN (niveau 1)
• Werken in de logistiek
• Ontvangen en opslag van goederen
• Orders verzamelen en voorraadbeheer
• Goederen uitleveren en expeditie

MAGAZIJN 1
• Inslag van goederen en registratie
• Uitslag van goederen
• Intern transport

MAGAZIJN 2
• Goederenstroombeheer
• Lay-out en locatiebeheer
• Capaciteitsplanning
• Val- en Vas-activiteiten

VOORRAADBEHEER
• Voorraadanalyse
• Voorraadbeleidstaken

De pakketten

€ 191,835

€ 94,01

€ 108,36

€ 104,13

€ 59,85



EXPORT EN DOUANE
• Export
• Douane

VERVOERSRECHT EN VERZEKERING
•  Incoterms, vervoersrecht en transport-

verzekering

LOGISTIEK PLANNER
• Transportplanning
• Logistieke planning

TRANSPORTPLANNER
• Transportplanning
• Infrastructuur
• Calculatie
• Lading zekeren

PERSONEEL EN ORGANISATIE
• Leidinggeven
• Personeelsmanagement
• KAM

FINANCIEEL
• Calculatie
• Financieel managment
• Bedrijfsmanagement
• Prestatie-indicatoren in de logistiek

€ 60,80

€ 35,49

€ 88,45

€ 143,26

€ 107,94

€ 153,02



MANAGEMENT
• In- en verkoopbeleid
• Technisch beleid
• Organisatorisch beleid

COMMERCIEELCOMMERCIEEL
• Marketing
• Relatiebeheer

CHAUFFEUR 1
• Verkenning transport
• Veiligheid en gezond op weg
• Bedrijfswagentechniek
• Lading zekeren
• ATW / Topografie

CHAUFFEUR 2
• Economie / Administratie
• Specialisme
• Internationaal
• Beroepshouding en communicatie

Extra boeken
De pakketten kunnen worden aangevuld met extra boeken, bijvoorbeeld:

• VCA-basis 
• VCA-VOL
• Veilig werken met heftruck en reachtruck
• ADR basis tank
• Beheer bederfelijke goederen
• Digitale tachograaf en boordcomputers

€ 89,00

€ 67,79

€ 117,90

€ 123,00



Indeling per opleiding

Per opleiding wordt aangegeven uit welk pakket of pakketten een opleiding bestaat. De pakketten 
zijn zo ingedeeld dat de lesstof stap voor stap, van algemeen naar vakgericht en van basis naar 
beroepsspecifiek wordt opgebouwd. De genoemde prijzen zijn voor een volledige opleiding.

Assistent logistiek medewerker
BASIS MAGAZIJN

Werken in de logistiek

Ontvangen en opslag van goederen

Orders verzamelen en voorraadbeheer

Goederen uitleveren en expeditie

€ 94,01



Logistiek medewerker
MAGAZIJN 1

Inslag van goederen en registratie

Uitslag van goederen

Intern transport

TRANSPORT

Documenten in de logistiek

EVENTUEEL BIJ TE BESTELLEN

VCA basis

Veilig werken met heftruck en reachtruck

Logistiek teamleider
MAGAZIJN 1

Inslag van goederen en registratie

Uitslag van goederen

Intern transport

MAGAZIJN 2

Capaciteitsplanning

Goederenstroombeheer

Lay-out en locatiebeheer

Val- en Vas-activiteiten

€ 147,03

€ 359,10



PERSONEEL EN ORGANISATIE

Leidinggeven

KAM

Personeelsmanagement

TRANSPORT

Documenten in de logistiek

EVENTUEEL BIJ TE BESTELLEN

VCA-VOL

Veilig werken met heftruck en reachtruck

Logistiek supervisor
MAGAZIJN 1

Inslag van goederen en registratie

Uitslag van goederen

Intern transport

MAGAZIJN 2

Capaciteitsplanning

Goederenstroombeheer

Lay-out en locatiebeheer

Val- en Vas-activiteiten

€ 639,77



PERSONEEL EN ORGANISATIE

Leidinggeven

KAM

Personeelsmanagement

TRANSPORT

Documenten in de logistiek

VOORRAADBEHEER

Voorraadanalyse

Voorraadbeleidstaken

FINANCIEEL

Calculatie

Bedrijfsmanagement

Financieel management

Prestatie-indicatoren in de logistiek

COMMERCIEELCOMMERCIEEL

Marketing

Relatiebeheer

EVENTUEEL BIJ TE BESTELLEN

VCA-VOL



Manager transport en logistiek
MAGAZIJN 1

Inslag van goederen en registratie

Uitslag van goederen

Intern transport

MAGAZIJN 2

Capaciteitsplanning

Goederenstroombeheer

Lay-out en locatiebeheer

Val- en Vas-activiteiten

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Leidinggeven

KAM

Personeelsmanagement

TRANSPORT

Introductie in vervoersstromen

Vervoersmodaliteiten

Documenten in de logistiek

Wegvervoer goederen - Deel 1

Wegvervoer goederen - Deel 2

VOORRAADBEHEER

Voorraadanalyse

Voorraadbeleidstaken

€ 1095,09



MANAGEMENT

In- en verkoopbeleid

Technisch beleid

Organisatorisch beleid

FINANCIEEL

Calculatie

Bedrijfsmanagement

Financieel management

Prestatie-indicatoren in de logistiek

COMMERCIEELCOMMERCIEEL

Marketing

Relatiebeheer

EXPORT EN DOUANE

Export

Douane

VERVOERSRECHT EN VERZEKERING

Incoterms, vervoersrecht en transportverzekering

LOGISTIEK PLANNER

Transportplanning

Logistieke planning

EVENTUEEL BIJ TE BESTELLEN

VCA-VOL



Transportplanner
TRANSPORT

Introductie in vervoersstromen

Vervoersmodaliteiten

Documenten in de logistiek

Wegvervoer goederen - Deel 1

Wegvervoer goederen - Deel 2

TRANSPORTPLANNER

Transportplanning

Infrastructuur

Calculatie

Lading zekeren

EVENTUEEL BIJ TE BESTELLEN

VCA-VOL

Incoterms, vervoersrecht en transportverzekering

Export

Douane

KAM

€ 334,61



Chauffeur
CHAUFFEUR 1

Verkenning transport

Veiligheid en gezond op weg

Bedrijfswagentechniek 

Laden en lossen

ATW / Topografie

Lading zekeren

CHAUFFEUR 2

Economie / Administratie

Specialisme

Internationaal

Beroepshouding en communicatie

€ 212,00



Voor de opleiding MTL is het lesmateriaal van het ondernemersdiploma opgenomen. 
Hiermee worden de exameneisen van het CBR/CCV voor dit ondernemersdiploma volledig 
afgedekt. Na het behalen van het schooldiploma kunnen studenten het ondernemers diploma 
aanvragen bij het CBR/CCV.

Praktijkbeoordeling
In het KD is theorie en praktijk opgenomen. De praktijk moet beoordeeld worden, dit kan in een 
schoolsituatie of binnen de stage gerealiseerd worden.
Per opleiding biedt Ondile een praktijkbeoordeling aan, die zowel tijdens de stage als in een 
schoolsituatie gebruikt kan worden. In combinatie met onze boeken, vragen, opdrachten en 
oefentoetsen wordt zo het volledige KD afgedekt. 

Toetsprogramma 
Op verzoek verzorgt Ondile bij het lesmateriaal theorietoetsen en/of opdrachten. Deze worden 
samengesteld door Stichting Logistiek Examen Centrum (LEC), een onafhankelijke examen-
stichting die zowel voor het regulier als het commercieel onderwijs examenproducten levert. 
Stichting LEC stelt de toetsen beschikbaar via ons online leersysteem. 
Daarnaast bewaakt Stichting LEC het niveau en de inhoud van de toetsen in relatie tot enerzijds 
de lesstof en anderzijds de eisen uit het KD. 

Informatie
Vraag vrijblijvend een boekenpakket van Ondile aan.
Neem voor meer informatie contact op met Leo Hille van Ondile.
Admiraal Helfrichweg 2P, 2901 AB  Capelle aan den IJssel.

 010 264 30 33 
 info@ondile.nl
 ondile.nl



Admiraal Helfrichweg 2P
2901 AB Capelle aan den IJssel

 info@ondile.nl
 ondile.nl
 Ondile BV


