
 
 

 

 

 

 

Basiscursus Luchtvrachtexpediënt 
 
Doelstelling 
 
Een praktische, boeiende en interactieve cursus, bedoeld voor medewerkers die 
werkzaam willen zijn in de luchtvrachtbranche/ logistiek of al werkzaam zijn. 

 
Doelgroep 
 
• Medewerkers die nog nooit op Schiphol of in de transport en logistiek werkzaam zijn 

geweest. (Aankomende) medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij het 

logistieke proces zoals douane-expediteurs, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars, 

GSA’s en transportondernemingen. 
• Medewerkers die werkzaam zijn in een operationele functie zoals loods 

medewerker of chauffeur die omgeschoold willen worden naar een administratieve 
functie.  

• Medewerkers die zijdelings betrokken zijn bij het logistieke proces op Schiphol en 
meer kennis willen vergaren over de logistieke wereld.  

• Medewerkers die de kennis van de luchtvracht willen bijspijkeren. 

 
Onderwerpen 
 
De cursus behandelt essentiële onderwerpen zoals de logistieke luchtvrachtketen, het 
opmaken van import/exportdocumenten (o.a. het airwaybill ), het aangifteproces, 
douanegoederen, module exportmedewerker en safety/security. Op de 1e avond wordt 
de AEO status behandeld. Het stukje incoterms zal ook (beperkt) behandeld worden. Er 
zullen voldoende praktijkopdrachten de revue passeren. 

 
Studietijd 
 
De cursist zal werkopdrachten mee krijgen zoals het afhandelen van een exportzending 
(Waaronder het opmaken van een airwaybill, het doen van een exportaangifte, 
douane waarde berekenen) en het afhandelen van een importzending. 

 
Duur opleiding 
 
De opleiding bestaat uit 7 dagdelen en vangt aan om 18:30 en eindigt zo rond 21:00 uur.  
 
Startdata: Maandag 13 februari 2023, maandag 20 februari, maandag 27 februari, 
maandag 6 maart, maandag 13 maart, maandag 20 maart, maandag 27 maart (examen 
dag).   

 
De kosten en aanmelding 
 
De kosten voor de cursus bedraagt € 495,00 (excl. BTW) en is inclusief eten/drinken en 
compleet cursusboek/cursusmateriaal. U kunt een cursist per e-mail of telefonisch bij 
ons aanmelden. Na aanmelding info@wcn.nl zullen wij per e-mail de cursusplaats 
bevestigen. 

 
Certificaat 
 
Tijdens de cursus worden oefenvragen gemaakt en luchtvracht/douane documenten 
opgemaakt. Ter afsluiting wordt een kort examen afgenomen. Bij voldoende resultaat zal 
een certificaat worden overhandigd. 
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