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

logistiek teamleider zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen 
 

Uitvoering van het examen 
Theorie 
Per schriftelijk examen: 15 meerkeuzevragen met 4 alternatieven 
 5 open vragen in de vorm van opdrachten 
Middelen/materiaal: Rekenmachine 
Examentijd: 120 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 
15 meerkeuzevragen 
De normering is als volgt: 
 

Cijfer Aantal fout Aantal goed 
10 0 15 
9 1 14 
8 2-3 12-13 
7 4-5 10-11 
6 6-7 8-9 
5 8-9 6-7 
4 10-11 4-5 
3 12 3 
2 13 2 
1 14 1 
0 15 0 

 
	
5 open vragen in de vorm van opdrachten 
In totaal kunnen voor de open vragen 100 punten behaald worden. 
	
Eindcijfer 
In het eindcijfer tellen de meerkeuzevragen voor 30 procent mee en de open vragen voor 70 procent. 
Een kandidaat is voor een schriftelijk examendeel geslaagd bij een minimaal eindcijfer van 5,5. 
 
Om voor het examen Logistiek teamleider te slagen, moeten alle afzonderlijke examenonderdelen met een 
voldoende zijn gewaardeerd. 
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Examenonderwerpen 
Deel 1 
• Kennismaken met logistiek 
• Ontvangst en inslag van goederen 
• Laad- en losplaatsen 
• Intern transport en overslag 
• Stationair transport 
• Orderverzamelen 
• Verzenden en verpakkingstechnieken 
• Goederenstroombeheer 
• Capaciteitsplanning 
• Registreren en inventariseren van voorraden 
 
Deel 2 
• Operationeel leidinggeven 
• Werken met PGS 
• Beheer bederfelijke goederen 
• Milieuwetgeving 
• Verpakkingstechnieken 
• Documenten in opslag 
• Documenten en vrachtbrieven 
• Informatiestroom en technologie in de logistiek 
• Administratieve automatisering 
• Kwaliteit van diensten 
• Werkboek Arbocatalogus 
 

Diplomering 
Certificaat “Logistiek teamleider” 
 


