
Havenprofessional
Opleidingstraject voor future proof medewerkers

Razendsnelle ontwikkelingen op gebied van digitalisering, connectiviteit, 
duurzame logistieke ketens en de toenemende behoefte aan multimodaal vervoer 
hebben grote impact gehad op de werking van onze sector en op de rol de van 
verschillende stakeholders.

Om aan hun veranderde leernoden te kunnen blijven voldoen, heeft Portilog 
samen met professionals, docenten en hr-verantwoordelijken uit de sector het 
diploma Scheepvaart/Expeditie hervormd en future proof gemaakt. 

Wat is nieuw?

Modules van het traject Scheepvaart/Expeditie werden hervormd en 
uitgebreid, met aspecten van digitalisering en duurzaamheid als rode draad. 
Zo komt het gebruik van dataplatformen, e-documenten en tools om het 
papierwerk te verminderen aan bod. Ook groenere schepen die de CO2-
uitstoot helpen reduceren en innovaties die bijdragen tot een economie en 
ecologie in balans, krijgen de aandacht.

Modulaire structuur: u kunt voor elke module apart inschrijven of kiezen voor 
het volledige traject.

Stapsgewijze kennisopbouw op starters– en verdiepingsniveau en de 
mogelijkheid om in een richting naar keuze te specialiseren.

Opleiding afgerond?

Elke verplichte module wordt afgesloten met een examen. Een resultaat van 
minimaal 60% geeft recht op een getuigschrift. Heeft u op alle examens 
minimaal 60% behaald, dan ontvangt u het door de sector erkend diploma 
‘Havenprofessional’.

‘Met de opleiding
Havenprofessional legt u 

de fundamenten voor een 
succesvolle loopbaan!’

‘Na een grondige verkenning 
van de aangeboden 

kennisgebieden heeft u 
een sleutel die vele deuren 

opent in onze sector van 
scheepsagenten, expediteurs 

en logistieke spelers.’



Stapsgewijze kennisopbouw
Startersniveau

■    Internationale handel en vervoer (3 u + examen)
■    Maritiem vervoer en havens (10 u + examen)
■    Vervoersmodi hinterland: weg- en spoorvervoer, binnenvaart, shortsea, feeder, estuaire vaart, 

luchtvracht (11 u + examen)
■    Actoren internationale handel (7,5 u + examen)
■    Transport- en handelsdocumenten internationaal (theorie en oefeningen) (15 u + examen)
■    Incoterms 2020 (3,5 u + examen)

Modules voor een brede basiskennis van alles wat te maken heeft met de haven en met internationale 
handel. Deze modules zijn een must als u in de sector aan de slag wil en nog niet over de juiste 
kennis of ervaring beschikt of als u een professional bent die uit een andere sector komt. 
Ze worden telkens op dinsdagavond gegeven.

Verdiepingsniveau
■    Inleiding tot de douanematerie (11,25 u + examen)

■    Bill of Lading van A tot Z (7 u + examen)

■    Schadegevallen internationale handel (10 u + examen)

■    Digitalisering: Trends en Tools in haven en logistiek (8 u + examen)

■    Multimodaal vervoer organiseren (19 u + examen)

■    Sustainability (5 u + examen)

Modules voor verdieping van uw kennis en vergroting van uw inzicht. Hiervoor schrijft u in nadat u de 
basismodules heeft gevolgd. Ze worden telkens op donderdagavond gegeven.

Specialisatietrajecten (vanaf september 2021)
■    Traject voor scheepsagenten in samenwerking met de Antwerpse Scheepvaartvereniging,

waaronder een nieuw te ontwikkelen module ‘Praktijk van de scheepsagentuur’.
■    Traject voor expediteurs in samenwerking met Forward Belgium, waaronder o.a. de inhoud 

van de huidige opleiding ‘Praktijk van het expediteursvak’.

Lessen en examens vinden klassikaal of online plaats. 
Kijk voor meer info over inhoud, data, locatie en inschrijvingsprijs op www.portilog.be
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Docenten
Alle docenten hebben een 
functie in het bedrijfsleven en 
zijn experts in hun vakgebied. 
Hun praktische kennis en 
ervaring willen ze graag 
met u delen.

Inschrijven
Dit kan via uw opleidings-
verantwoordelijke of via de 
cursuskalender op 
mijn.portilog.be
Inschrijven kan voor elke 
sessie apart.

Meer info?
Othman M’Nebhi
tel. +32 3 205 18 82 
othman.mnebhi@portilog.be
Brouwersvliet 33/8, 2000 
Antwerpen
www.portilog.be
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