PERSBERICHT – 29 maart 2016

Limburgse jongeren kiezen steeds vaker voor logistieke opleiding
Promotiecampagne ‘Er zit Muziek in Logistiek’ trekt naar bioscoop
De logistieke sector is de afgelopen jaren in Limburg koploper voor wat betreft het aantrekken van
investeringen en bijkomende tewerkstelling. Hierdoor groeit ook de nood aan nieuwe en goed
opgeleide medewerkers in de sector. Mede dankzij de promotiecampagne ‘Er zit Muziek in Logistiek’
van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg en het Logistiek Platform Limburg
(LPL) kiezen Limburgse jongeren steeds vaker voor een logistieke opleiding. Gedeputeerde van
Economie en voorzitter POM Limburg Erik Gerits: “In totaal volgen dit schooljaar 386 jongeren een
logistieke opleiding in het secundair of hoger onderwijs in Limburg, een stijging met 35% t.o.v. 2
schooljaren geleden. Vooral de logistieke opleidingen in het secundair onderwijs zijn erg populair.”
In de 3e graad van het secundair onderwijs kunnen jongeren kiezen voor een specifieke logistieke
opleiding, zoals ‘Goederenbehandelaar / Magazijnier’, ‘Vrachtwagenchauffeur’, ‘Bestuurder heftruck’
of een specialisatiejaar Logistiek. Steeds meer Limburgse jongeren kiezen voor deze opleidingen.
Gedeputeerde Erik Gerits, voorzitter van POM Limburg: ““Momenteel volgen 215 leerlingen een
logistieke opleiding in het secundair onderwijs in Limburg. Dat zijn er liefst 52,5% meer dan 2
schooljaren geleden. Met 80 leerlingen, een verdubbeling t.o.v. vorig jaar, is vooral het 7e
specialisatiejaar Logistiek in het beroepssecundair onderwijs erg in trek.”
Maar ook in het hoger onderwijs winnen de logistieke opleidingen aan populariteit. Zowel aan de
UHasselt, PXL, UCLL als aan het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs Handel Hasselt kunnen
studenten kiezen voor een bachelor- of masteropleiding in de logistiek. “In het schooljaar 2015-2016
hebben 171 studenten zich ingeschreven voor een logistieke opleiding in het Limburgs hoger
onderwijs, een stijging met 18,8% t.o.v. het schooljaar 2013-2014. Deze jonge krachten zijn absoluut
noodzakelijk om de concurrentiepositie van de logistieke sector in Limburg in de komende jaren te
versterken”, aldus POM-voorzitter Erik Gerits.
Grote tewerkstellingsmogelijkheden
Jongeren die kiezen voor een logistieke opleiding en hun diploma halen, hebben na het afstuderen een
grote kans op het vinden van een job. Het afgelopen jaar werden in Limburg vanuit de sector ‘Transport
en Logistiek’ 580 vacatures gemeld bij de VDAB. Dat zijn er 35% meer dan een jaar voordien. Bovendien
zijn eind februari 2016 nog 97 vacatures in de sector niet ingevuld. Pascal Vranken, COO bij H.Essers
en de nieuwe voorzitter van het Logistiek Platform Limburg: “De afgelopen 3 jaren hebben de bedrijven
die in Limburg met logistiek bezig zijn 360 miljoen euro geïnvesteerd en 1.600 tot 1.700

arbeidsplaatsen gecreëerd. De vraag vanuit de sector naar nieuwe en goed opgeleide medewerkers is
dan ook erg groot, waardoor het aanbod aan de juiste beschikbare werkkrachten kleiner wordt en
bepaalde vacatures moeilijker ingevuld geraken. De stijgende inschrijvingscijfers voor de logistieke
opleidingen zijn dus goed nieuws voor de verdere groei van de sector in onze provincie.”
Jongeren in bioscoop warm maken voor logistieke opleiding of beroep
Om logistieke opleidingen en beroepen te promoten bij jongeren en werkzoekenden voeren POM
Limburg en het Logistiek Platform Limburg al enkele jaren een intensieve promotiecampagne. Onder
de slogan ‘Er zit Muziek in Logistiek’ werd reeds reclame gemaakt op bussen van De Lijn, in dagbladen,
op affiches in scholen en horecazaken, via Facebook, … Op de website www.erzitmuziekinlogistiek.be
kunnen bezoekers het volledige aanbod aan logistieke opleidingen in Limburg raadplegen. Tijdens de
volledige paasvakantie zal ook een promotiefilmpje te zien zijn in de bioscoopcomplexen Kinepolis
Hasselt, Euroscoop Genk en Euroscoop Maasmechelen. De kosten voor deze campagne worden
gedragen door LSM, POM Limburg, PXL en UHasselt.
“We willen de jongeren maximaal bereiken en de bioscoop is voor hen, zeker tijdens de paasvakantie,
een absolute trekpleister. Voorafgaand aan elke film zal in elke zaal van de drie grootste
bioscoopcomplexen in Limburg een 30 seconden durend promotiefilmpje te zien zijn. Met een leuke
animatiespot, die de link legt tussen logistiek en muziek, willen we de aandacht trekken van de
jeugdige bioscoopbezoekers en hen aanzetten om zich te verdiepen in de wondere wereld van de
logistiek,” zo besluit voorzitter POM Limburg Erik Gerits.

<<< Einde persbericht >>>

De bioscoopreclamespot ‘Er zit Muziek in Logistiek’ kan bekeken worden via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=bEShWEyVcLg
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Secundair onderwijs

Studierichting

Schooljaar
2013 -2014

Schooljaar
2014 - 2015

Schooljaar
2015 - 2016

1° jl. 3°graad Vrachtwagenchauffeur BSO

14

23

16

2° jl. 3° graad Vrachtwagenchauffeur BSO

25

18

24

3° lj. 3° gr. Bijzonder transport BSO

0

13

10

Goederenbehandelaar – magazijnier - heftruck
DBSO

-

-

-

Goederenbehandelaar - magazijnmedewerker DBSO

-

-

-

Bestuurder heftruck DBSO

15

13

21

Bestuurder reachtruck DBSO

0

6

6

Magazijnmedewerker DBSO

25

23

24

3° lj. 3° gr. Logistiek BSO

38

39

80

Internationaal transport & goederenverzending sen-se

24

30

34

Totaal

141

165

215



Hoger onderwijs
Academiejaar

Onderwijsinstelling

Opleiding

2013-

2014-

2015 -

2014

2015

2016

37

39

41

75

72

85

15

26

29

17

20

16

144

157

171

Provinciaal
Centrum voor
Volwassenen-

Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit

onderwijs (PCVO)
Handel Hasselt
PXL

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement
– Afstudeerrichting Logistiek Management

UCLL Campus

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement

Diepenbeek

– Afstudeerrichting Logistiek Management

Universiteit

Master Handelsingenieur – Afstudeerrichting

Hasselt

Operationeel Management en Logistiek
TOTAAL

Bijlage: Foto bedrijfsbezoek studenten aan H.Essers

