
 

Masterclass Verdieping TMS/WMS 
Locatie: Summa College 

 
Dag 1 Transport Management Systemen (TMS) 

12 maart 2020 10.00 -16.30 uur 

Verzorgd door René Knapen, TANS 

 

Elk logistiek bedrijf werkt met software. Bij een klein bedrijf is dat vaak Excel en Outlook maar bij grotere 

bedrijven zijn dat vaak ERP, TMS of APS systemen. Tijdens deze dag ligt de focus op het 

applicatielandschap van logistieke bedrijven. Wat zijn de verschillen tussen diverse pakketten, waar moet 

je op letten bij de selectie en bij de implementatie. 

 

Mbo studenten komen regelmatig bij bedrijven terecht die zich (her)oriënteren op software. Hoe bereid je 

je studenten daar goed op voor? In deze masterclass ga je zelf aan de slag met de gereedschappen die 

een logistiek bedrijf verder kunnen helpen, zodat jij je studenten de hulpmiddelen kan aanleren die zij 

nodig hebben in hun toekomstig werk. Zij krijgen vaak te maken met kostprijsberekeningen, offertes 

maken, tariferen en zelfs factureren van ritten en opdrachten. 

De masterclass geeft een overzicht van alle mogelijkheden die applicaties bieden. Je krijgt voorbeelden 

te zien die je kunt gebruiken in je lessen. We verwijzen ook naar handige websites waarop informatie te 

vinden is. Een groot deel van de workshop bestaat uit een hands-on training. Ervaar zelf hoe eenvoudig 

het is om een opdracht in te voeren, te plannen en te factureren in een TMS. 

 

Dag 2 Warehouse Management Systemen (WMS) 

3 april 2020 10.00 -16.30 uur 

Verzorgd door Jeff van Hek, Realtime Solutions 

 

Voor logistieke organisaties is het verhogen van de ICT component en regelmatig innoveren van 

levensbelang. Nieuwe technieken zoals robotisering en AR/VR worden inmiddels steeds meer gezien als 

bewezen technieken. Veel van deze innovaties raken of moeten worden geïntegreerd met een WMS. Om 

als docent hierin goed en gedegen les te kunnen geven is deze Masterclass opgezet waarbij de hands-on 

component centraal staat. Je gaat daadwerkelijk aan de slag met een WMS en je mag ervaring opdoen 

met de mogelijkheden van Smartglasses in logistieke processen. Kortom je bent in één dag op de hoogte 

van actuele ontwikkelingen én je kunt kennis uitwisselen met collega's hoe je deze innovaties en 

ervaringen beter kunt laten landen in het onderwijs. Een dag die je eigenlijk niet mag missen.   

 

Op beide dagen staat de hands-on component en het vergaren van toegepast inzicht en ervaring 

centraal. Met als doel dat je deze nieuwe ontwikkelingen meteen kan integreren in jouw onderwijs op 

school.  

 

Kosten 

De kosten voor deze twee dagen bedragen  € 500,00 per persoon, exclusief btw. 

Bij afmelden vanaf 21 februari 2020 of bij no show brengen wij de volledige kosten in rekening. Wanneer 

je plotseling verhinderd bent, is het mogelijk een collega te sturen. 

Het minimum aantal deelnemers is 12. 

 

Aanmelden 

Definitief aanmelden voor de masterclass TMS/WMS kan via deze link. 

Voel je vrij dit bericht ook door te sturen aan geïnteresseerde collega’s. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4q2o0nzCkKUwODn5Wtz4DYWzcdz4XRAiPXnDKMxTmVUMTk1WkFGSThBUVFQNTYyWTZERDVHQjBBWC4u

