
Volg een secundair-na-secundaire opleiding aan 

het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen 

 
 

Ben je op zoek naar een éénjarige opleiding in de brede logistieke sector? Wil je erna direct aan de 
slag bij een logistiek bedrijf of toch liever verder studeren aan de hogeschool? Kies dan voor één van 
onze Se-n-Se opleidingen: 

● ‘International Transport & Logistics’  
● ‘Assistent internationaal goederenvervoer duaal’ 

 

De logistieke sector… een wereld vol mogelijkheden! 

Met het studiegebied Handel Haven Hinterland (HHH) stimuleren we jou om een carrière op te 
bouwen in een bloeiende en internationale omgeving: de Antwerpse haven, industrie en logistieke 
bedrijven. 

De sector van de internationale handel, het vervoer en de logistiek is een belangrijke sector voor                
België. De logistieke sector telt hier meer dan 50.000 bedienden verspreid over ongeveer 3.600              
bedrijven1. Veel van deze mensen werken in en rond de metropool Antwerpen, die een wereldhaven               
van formaat herbergt en die vlotte verbindingen heeft via diverse transportmogelijkheden met het             
hinterland. Deze logistieke infrastructuur is een enorme economische troef die in de Antwerpse             
regio voor heel wat werkgelegenheid zorgt. Hierdoor zijn er tal van uitdagende jobmogelijkheden in              
deze boeiende en bloeiende sector. 

Er is ook nood aan goed geschoolde en flexibele werknemers. Er zijn immers ook heel wat 
knelpuntberoepen die blijven bestaan, zoals logistiek verantwoordelijke, expediteur, dispatcher 
goederenvervoer en douanedeclarant2. Bedrijven zijn dus op zoek naar jong talent met een sterke 
basiskennis en een gezonde interesse voor de brede logistieke en transportsector. 

 

Wat leer je? 

Se-n-Se ‘International Transport & Logistics’  

In de Se-n-Se ‘International Transport & Logistics’ ga je voltijds naar school.  

● Je leert alle kennis en vaardigheden aan tijdens de lessen op school. 
● Je volgt een aantal specifieke vakken zoals internationaal transport, douane en logistiek. 
● Je schaaft jouw talenkennis en computervaardigheden bij. 

1 Logos. (2020). Werken in deze sector.  Geraardpleegd van https://www.logosinform.be  
2 VDAB. (2020). Knelpuntberoepen in Vlaanderen. Geraadpleegd 12-11-2020 van https://www.vdab.be  

https://www.logosinform.be/nl/werkzoekenden/werken-in-deze-sector#sectoren
https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/Knelpuntberoepen%202020.pdf


● Via twee blokstages krijg je de kans om je verworven kennis en vaardigheden grondig in te                
oefenen.  

● Je maakt zelfs kans om één van deze stages in het buitenland te lopen dankzij het Erasmus+                 
programma van de Europese Unie! 

Se-n-se duaal ‘Assistent (inter)nationaal goederenvervoer’ 

Een duale Se-n-Se opleiding biedt gedurende één schooljaar een beroepsgerichte vorming aan            
waarbij je voornamelijk leert via werkervaring op een reële werkplek, binnen een bedrijf.  

● Je leert hier zowel op school als in het bedrijf.  
● Op school bouw je een deel van je kennis op en leer je een aantal vaardigheden aan. 
● Je brengt gemiddeld minstens 20 uur per week van je opleidingstijd door op de werkvloer.               

Een groot deel van de kennis en vaardigheden leer je dus aan binnen een bedrijf.  

Een duale opleiding biedt dus heel wat voordelen! 

● Je leert kennis en vaardigheden aan in een zeer praktische ‘on-the-job’ context. 
● Je krijgt meteen een realistisch beeld van de job. 
● Je bouwt een grondige praktijkervaring op. 

 

Waarom kies je voor een Se-n-Se opleiding? 

Meer kansen met een extra getuigschrift in één jaar 

Heb je een diploma uit het technisch of beroepsonderwijs, dan is een specialisatiejaar een grote 
troef. Een specialisatiejaar faciliteert de opstart naar werk. Leerlingen die een specialisatiejaar 
volgden, blijken beter voorbereid op de arbeidsmarkt en hebben een lagere kans om een jaar na 
schoolverlaten werkzoekend te zijn (9,7% na 6 jaar tso t.o.v. 5,4% na 7 jaar tso)3. Met zo'n 
praktijkgericht jaar stijgt dus jouw kans om binnen het jaar na het verlaten van de schoolbanken aan 
het werk te zijn4. 

Leerrijke werkervaring als troef op je CV 

Deze opleidingen dompelen je in één jaar tijd onder in de wereld van de logistiek. Dankzij de 
werkervaring die je opbouwt tijdens de stageperiodes (nationaal én internationaal) of de duale 
opleiding voel je meteen of dit iets voor jou is!  

Onze beide opleidingen combineren een groot aandeel werkplekleren binnen een bedrijf met            
theoretische vorming in de klas. Als je kan aantonen dat je over degelijke werkervaring beschikt, is                
dit erg waardevol op de arbeidsmarkt5. Volgens de Europese commissie is werkplekleren een             
krachtig instrument in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid6.  

3 VDAB. (2020). 33ste Schoolverlatersrapport - editie 2020 . Geraadpleegd 12-11-2020 van https://www.vdab.be  
4 Grommen, S. (2019, 4 juni). Met deze opleidingen en diploma’s geraken jongeren het gemakkelijkst aan een job. 
VRTNieuws, Geraadpleegd van www.vrt.be  
5 VDAB. (2020). 33ste Schoolverlatersrapport - editie 2020 . Geraadpleegd 12-11-2020 van https://www.vdab.be  
6 Vlaamse overheid. (2015). Duaal Leren EEN VOLWAARDIGE KWALIFICERENDE LEERWEG Conceptnota bis. Geraadpleegd 
van  https://www.syntravlaanderen.be  

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/schoolverlaters/schoolverlatersrapport2020.pdf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/03/schoolverlaters-vinden-almaar-makkelijker-een-job/?fbclid=IwAR1tlAIncEnMvRDPA8LeDmPOot3JxZtJd7h1TLHA8-IW0I5M4e7K9EI5C6I
https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/schoolverlaters/schoolverlatersrapport2020.pdf
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/conceptnota-bis_duaal_leren_-_een_volwaardige_kwalificerende_leerweg_20150625_def_versie.pdf


 

Iets voor jou? 

Ben jij een jonge volwassene met een sterke interesse in de havensector en de internationale               
handel? Ben jij geboeid door de maritieme wereld, de transportsector en de logistieke             
dienstverlening? Zie jij jezelf al werken als expediteur of logistiek bediende? Dan zijn onze              
secundair-na-secundaire opleidingen misschien wel op je lijf geschreven! 

Tijdens deze opleidingen krijg je in één jaar tijd een grondige vorming om meteen inzetbaar te zijn                 
op de arbeidsmarkt als bijvoorbeeld hulpexpediteur of logistiek bediende. Er is een sterke             
wisselwerking met de bedrijfswereld. Je kan eveneens een certificaat ‘International Maritime           
Dangerous Goods’ (IMDG) behalen, een extra troef op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan je na het               
succesvol voltooien van de Se-n-Se eventuele vrijstellingen bekomen voor verdere studies aan de             
hogeschool binnen een logistieke richting. 

 

Good to know: 

● éénjarige opleiding  
● twee opstartmomenten (september en februari) voor de niet-duale opleiding  
● lessen in het Nederlands (behalve taalvakken), basiskennis Frans en Engels vereist 
● vrijstellingen mogelijk op basis van individueel dossier  
● wij werken niet met studiepunten/leerkrediet  
● kostprijs: € 200,00 per semester 

 

 

 


