
 

De haven van Antwerpen 

Alles over het reilen en zeilen voor en achter de schermen 

 

Geachte  

Beste  

 

De haven van Antwerpen is een economische draaischijf. Ze stelt rechtstreeks of onrechtstreeks bijna 

150.000 mensen tewerk. Wellicht is ook uw bedrijf actief in de haven of logistiek. 

 

Zijn u en uw collega’s vertrouwd met de haven en haar achterliggende mechanismen? 

Blijft de kennis beperkt tot wat voor de functie noodzakelijk is, of reikt deze verder? 

 

Portilog organiseert opleidingen die direct verband houden met de haven, haar spelers en haar werking. De 

thema’s zijn een must voor wie er in zijn/haar functie rechtstreeks mee te maken heeft. Ook voor collega’s 

met interesse voor de sector, werkt een bredere knowhow motiverend.  

 

▪ Havenintro 

Tijdens een rondrit werpt u een blik achter de schermen van de haven. Bent u een nieuwkomer in 

de sector, dan is deze Havenintro een echte ontdekkingsreis. Maar ook voor wie al wat langer 

ingeburgerd is, is deze tour een aanrader. 

▪ Havenkennis  

U maakt verder kennis met de essentie van haven en logistiek. De docent belicht de industrie en de 

belangrijkste klanten van de haven. Hij vertelt u alles over de betekenis, de werking en het belang 

van Incoterms, de Bill of Lading en andere documenten in internationale scheepvaart. 

▪ Tussenpersonen bij het vervoer 

U leert meer over de belangrijke beroepen in de haven en de tussenpersonen die bij het 

goederenvervoer betrokken zijn, hun specifieke functie en juridisch statuut. Ook andere 

havengebonden beroepen komen aan bod. 

▪ De praktijk van het expediteursvak 

U krijgt een beeld van de belangrijke rol van de expediteur als logistiek consulent. De docent maakt 

daarbij onderscheid tussen import en export van goederen en tussen containers en conventionele 

lading. 

▪ Het zeeschip en zijn exploitatie 

U leert alles over een zeehaven, het zeeschip en de uitbating ervan: laden, lossen, kosten-

batenanalyse,…   

▪ Antwerpse havengebruiken import en export 

U krijgt inzicht in de voornaamste havengebruiken en -reglementen die u moet toepassen om 

goederen zo efficiënt en economisch mogelijk uit het zeeschip te ontvangen of aan het zeeschip 

aan te bieden en een vlotte verscheping mogelijk te maken. 

 

Alle opleidingen zijn actueel, praktijkgericht en uit eerste hand. U krijgt les van experts uit de sector die hun 

kennis graag met u delen. Sommige van deze opleidingen zijn ook verplicht als u het diploma 

Scheepvaart/Expeditie wil behalen. 

Inschrijven  

Dit kan door uw opleidingsverantwoordelijke via de cursuskalender of via mijn.portilog.be 

Meer info? Contacteer Ivo Geurts, tel. 03 205 18 85, ivo.geurts@portilog.be         

  

 
 

     

Dit bericht werd verstuurd naar <e-mailadres>. 

Klik hier om u uit te schrijven. 
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