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Examen Logistiek supervisor 
 
Toetsplan 
Categorie: Logistiek 
Examenmoment: 2 schriftelijke examens + werkstuk 
Examenkosten:  zie onder Prijzen 
Toezicht LEC: Examinator van Stichting LEC 
Doelstelling: Aankomende logistiek supervisor toetsen op de vakkennis die nodig is om de functie van 

logistiek supervisor zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen 
  

ADVIES: Om deel te kunnen nemen aan het examen supervisor wordt geadviseerd dat de 
kandidaat competenties heeft op het niveau van het examen logistiek teamleider 

 

Uitvoering van het examen 
Theorie 
Per schriftelijk examen: 35 meerkeuzevragen met 4 alternatieven 
 5 open vragen in de vorm van opdrachten 
Werkstuk: Inleveren bij het 2e schriftelijke examen of binnen 2 weken na het 2e schriftelijke examen 

aan het secretariaat van het LEC sturen 
Middelen/materiaal: Rekenmachine 
Examentijd: 150 minuten per schriftelijk examendeel 
Examenplaats: Capelle aan den IJssel – locatie Stichting LEC op afspraak. 

 In overleg een andere locatie, bijvoorbeeld locatie opleidingsinstituut. De locatie moet 
voldoen aan de eisen gesteld in Eisen afname examen 

 

Beoordeling en normering 
35 meerkeuzevragen 
De normering is als volgt: 
 

Cijfer Aantal fout Aantal goed 
10 0 35 
9 1 34 
8 2-6 33-29 
7 7-14 28-21 
6 15-17 20-18 
5 18-22 17-13 
4 23-28 12-7 
3 29-31 6-4 
2 32-33 3-2 
1 34 1 
0 35 0 

 
	
5 open vragen in de vorm van opdrachten 
In totaal kunnen voor de open vragen 150 punten behaald worden. 
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Werkstuk 
Het werkstuk moet voldoen aan het gestelde in de opdrachtbeschrijving en heeft betrekking op de beschrijving van 
de goederenstroom en taak van de logistiek supervisor. 
  
Eindcijfer 
In het cijfer voor de schriftelijke examens tellen de meerkeuzevragen voor 30 procent mee en de open vragen voor 
70 procent. Een kandidaat is voor een schriftelijke examendeel geslaagd bij een minimaal eindcijfer van 5,5. 
 
Voor het werkstuk moet minimaal het cijfer 5,5 zijn behaald. 
 
Om voor het examen Logistiek supervisor te slagen, moeten alle afzonderlijke examenonderdelen met een 
voldoende zijn gewaardeerd. 
 

Examenonderwerpen 
Deel 1 
• Lay-out en locatiebeheer 
• Inkoop van opslagmiddelen en diensten 
• Value Added Logistics 
• Handelingsbeleid 
• Distributieplanning 
• Trends in op- en overslagsector 
• Formules opslagbedrijven 
• Material requirements planning 
• Netwerkplanning 
 
Deel 2 
• Personeelsbeheer bij de logistieke dienstverlener 
• Arbeidsovereenkomst in de logistiek 
• Sociaal beleid in de logistiek 
• Logistieke beleidsvoering 
• Marktbewerking 
• Markt en marktpositie 
• Verkoopbeleid logistiek 
• Offerte maken 
• Registreren en inventariseren van voorraden 
• Voorraadsystemen 
• Voorraadanalyses 
• Voorraadbeleidstaken 
 

Diplomering 
Certificaat “Logistiek supervisor” 
 


