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Waarom deze opleiding?
Vragen jouw klanten ook een kortere levertijd, lagere prijzen en regelmatige,  
kleine leveringen? Hoe meer de concurrentie groeit, hoe duurder fouten, inefficiënties  
en gemiste deadlines worden. Groeiende verwachtingen en uitdagingen leiden ertoe  
dat de logistiek voor een grootschalige transformatie staat. De omschakeling naar  
het digitale, het inzetten van Internet of Things (IoT) om logistiek ‘slim’ te maken,  
zorgt ervoor dat leveringen anders gebeuren. Ook nieuwe, slimme automatisering van 
magazijnen verbetert de efficiëntie enorm.

Forecasting, supply planning, procesverbetering, lean warehousing, stockniveau  
monitoren, CO2-voetafdruk verlagen,… Zijn dit ook de uitdagingen waar  
jouw organisatie voor staat? Al deze taken vragen een analytisch inzicht en  
een multidisciplinaire, theoretische onderbouw. Bovendien worden ze mee  
gekarakteriseerd door nieuwe, slimme ontwikkelingen.

Het Postgraduaat Smart Logistics geeft je een grondig inzicht in de economische, 
technologische, commerciële, organisatorische en IT-aspecten van de logistieke keten. 
Bovendien is er bijzondere aandacht voor de recente technologische ontwikkelingen en 
mogelijkheden om operaties en logistieke processen te verbeteren. Op die manier krijg  
je een totaalbeeld dat jou in staat stelt om

 de dagelijkse logistieke werking te superviseren 
 strategische plannen uit te zetten
 de nodige investeringen af te wegen en de implementatie ervan te begeleiden.



Waarover gaat het?
 Je krijgt multidisciplinair inzicht in de verschillende deelaspecten van smart logistics: 

voorraadbeheer, supply chain management & design, multimodaal transport,  
synchromodaliteit, collaborative shipping en “The Physical Internet”.  
Ook de incoterms 2020, douane, accijnzen en relevante wetgeving komen aan bod.

 Je verwerft inzicht in de toepassingsmogelijkheden van big data, artificial intelligence,  
machine learning, Internet of Things en blockchain binnen de scope van het logistieke  
beheer in een organisatie.

 Je wordt geconfronteerd met de recentste onderzoeksbevindingen en ontwikkelingen  
binnen smart logistics.

 Je kan zelfstandig de aangereikte theorieën, methodologieën en tools toepassen binnen de 
context van je eigen organisatie, in lijn met de state-of-the-art inzichten op het gebied van  
smart logistics.

 Je neemt beredeneerd standpunten in en formuleert oplossingen voor de logistieke  
uitdagingen in de praktijk.

 Je verruimt je netwerk tijdens de opleiding door interactie met deelnemers die actief zijn  
in verschillende sectoren, en met lesgevers.

 

 



Voor wie?
Met deze opleiding richten we ons tot ondernemers en bedrijfsleiders, logistiek managers,  
supply chain managers, voorraad- en/of productieverantwoordelijken, operationeel managers  
en IT-verantwoordelijken van distributie- en productiebedrijven en andere organisaties  
die voor logistieke uitdagingen staan. 

Als deelnemer beschik je over enkele jaren relevante ervaring in één of meerdere aspecten  
binnen het brede domein van supply chain management en/of logistiek. Idealiter ben je ook in  
het bezit van een masterdiploma.

Heb je een bachelordiploma of ben je een master zonder relevante ervaring?  
Ook dan kom je in aanmerking voor deelname. Het programmacomité beslist op basis  
van jouw schriftelijke motivatie over je toelating. 



“Het postgraduaat Smart Logistics is dankzij de synergie tussen de economische en 
ingenieursfaculteit, die werkt aan de logistieke oplossingen van overmorgen, de perfecte 
opleiding voor degenen die direct of indirect met logistieke uitdagingen geconfronteerd 
worden. 

Een hoogstaande opleiding met gerenommeerde docenten die de brug vormen tussen de 
industrie en de academische wereld, waarbij een breed scala van (innovatieve) logistieke 
concepten worden aangereikt die direct een toegevoegde waarde hebben in je eigen 
bedrijfswereld.”

“Deze opleiding is een ongelofelijk toegevoegde waarde voor iedereen die op de één of 
andere manier betrokken is in de Supply Chain. Alle mogelijke aspecten komen aan bod 
en lessen focussen op de huidige, maar vooral ook op nieuwe technologieën.  
Dit zorgt voor een inzicht in de opkomende evoluties die toelaten om dit te koppelen  
aan de potentiële toepasbaarheid binnen uw firma.

De lessen worden gegeven door experts in elk vakgebied en er is een gezond evenwicht 
tussen de theorie en de praktische toepasbaarheid ervan, gekoppeld aan bedrijfsbezoeken 
die een duidelijk inzicht geven hoe bedrijven omgaan met bestaande en nieuwe 
technologieën.”

Koen Berghmans,  
COO/CFO  
Transmare Chemie

Hugo Donche,  
Supply Chain &  
Development Director 
ECS2XL



 

Opbouw van de opleiding
Het Postgraduaat Smart Logistics omvat 4 modules en een afsluitende scriptie met 
presentatie waarin je de opgedane kennis uit de verschillende onderdelen integreert.

Module 1
Supply Chain Management 
In de module Supply Chain Management reiken we de basisprincipes en -concepten aan van voorraadbeheer,  
supply chain design en supply chain management. Vanuit praktijkrelevante, logistieke probleemstellingen  
lichten de docenten mogelijke technieken toe voor automatisatie en datacaptatie. Topics die aan bod komen zijn: 

Docenten 
Prof. dr. Jeroen Beliën
Prof. dr. Robert Boute
Prof. dr. ir. Jeroen Boydens 
Dominiek Callewier
Prof. dr. Stefan Creemers 
Ing. Bram Creve 
Jan De Kimpe 
Matthias De Ryck  
Luc Forceville  
Prof. dr. ir. Hans Hallez  
Prof. ir. Marc Juwet  
Christof Koolen  
Jan Maertens  
Prof. ir. Ignace Martens 
Dr. Nelson Matthys 
Prof. dr. ir. Davy Pissoort  
Prof. dr. Nico Vandaele
Eric Vandenbussche

 Supply chain design & sustainability
 Value chain principles
 Voorraadbeheer
 Distributienetwerk
 Dual sourcing & outsourcing
 Visie-ontwikkeling op de logistieke keten
 Forecasting
 Automatisatie in warehousing
 Warehouse physics
 Datacaptatietechnieken: RFID, chips, sensoren, IoT
 Functionele veiligheid in het kader van  

 geautomatiseerde systemen
 Rechtsaspecten van IoT en data ownership
 Lean principes in warehousing
 Warehouse management systemen
 Verpakking
 Automated order picking & parcel handling
 Visual Simultaneous Localization & Mapping Technology
 Agent Based Systems
 Bedrijfsbezoek



 

Module 2
Transportoptimalisatie
In de module Transportoptimalisatie gaan we in op de uitdaging voor transport en logistiek en hoe we hier met 
‘smart technologies’ zoals artificial intelligence een antwoord kunnen op bieden. Topics die aan bod komen zijn:

 Maatschappelijke uitdagingen  
 in transport en logistiek 
 Transportnetwerken vanuit systeemperspectief 
 Multimodaal transport:  

 transportmiddelen met kosten,  
 limitaties en optimalisaties
 Synchromodaliteit 
 Collaborative shipping
 The Physical Internet
 Smart replenishment en nieuwe trends  

 en technieken in voorraadbeheer
 Port logistics and terminal operations
 Belang van supply chain design en  

 impact op cash flow
 Incoterms 2020 en impact ervan op  

 contracten, aansprakelijkheid en douane
 Douane, accijnzen en btw
 CMR en e-documenten
 Brexit en de toepassing van blockchain
 AEO-certificering
 Bedrijfsbezoek

Docenten
Prof. dr. Robert Boute  
Joffrey Decock  
Wim Fossaert  
Joren Gijsbrechts  
John Kerkhof  
Luc Lammertyn  
Barbara Peene  
Prof. dr. Stef Proost  
Prof. dr. ir. Chris Tampère  
Dr. Bart Vannieuwenhuyse



Docenten
Prof. dr. Jochen De Weerdt 
Filip Heremans 
Prof. dr. ir. Greet Vanden Berghe
Prof. dr. Tony Wauters 
Prof. dr. ir. Nobby Stevens

 Optimalisatietechnologieën:  
 • Modellering
 • Datastructuren en algoritme-ontwikkeling 
  voor scheduling  
 • Packaging 
 • Rittenplanning en timetabling
 Traceability en technologieën van  

 indoor tracking and tracing
 Blockchain in supply chain
 Supply chain analytics
 Toepassingen van artificial intelligence,  

 machine learning en Internet of Things
 Bedrijfsbezoek

Module 3
Operationele beslissingsondersteuning voor de logistiek
In deze module komen beslissingsondersteunende methodologieën en softwaretools aan bod specifiek 
gericht op logistieke uitdagingen. Vanuit praktijkgerichte cases worden de technologieën toegelicht.



Docenten
Peter Rosseel
Alfons Van Zele

Module 5
Vertaalslag naar de eigen praktijk
Onder begeleiding van de docenten van de opleiding voer 
je een case study uit over de toepassing van theorieën en 
instrumenten van smart logistics in de context van je eigen 
organisatie. Je schrijft een grondige en kritische paper 
over de bevindingen van de case study en geeft er een 
presentatie over.

Programmacomité
De supervisie gebeurt door het programma- 
comité dat borg staat voor de kwaliteit,  
wetenschappelijkheid en praktijkgerichtheid  
van de opleiding. Het programmacomité is  
samengesteld uit academici van de betrokken  
faculteiten en externe experten.
 Module 4

HR & Digitale Transformatie
Via enkele interactieve sessies belichten we enerzijds de 
rollen en verantwoordelijkheden binnen de supply chain. 
Anderzijds gaan we in op hoe een heldere visie, moedig 
leiderschap en een sterke organisatiecultuur je helpen om 
te evolueren naar een digitale organisatie waarin dit alles 
centraal staat. 

Prof. dr. Robert Boute  
Prof. dr. Erik Demeulemeester  
Prof. Marc Juwet  
Prof. dr. ir. Hans Hallez  
Luc Lammertyn  
Kris Thermote  
Prof. dr. Nico Vandaele  
Eric Vandenbussche  
Ghanima Van de Venne 
Griet Van Reeth 
Prof. dr. Tony Wauters  
Prof. dr. Wim Malfait  
Eline Deblaere 
Lindsay Vandenameele



Organisatie
Het Postuniversitair Centrum ontwikkelt en organiseert een veelzijdig en omvangrijk aanbod  
aan universitaire permanente vorming in talrijke disciplines. 

 De opleidingen zijn steeds geïnspireerd door de actualiteit en recent wetenschappelijk onderzoek. 

 Ze spelen in op de professionele praktijk en de persoonlijke ontwikkeling.

 Ze zijn vormgegeven als stimulerende leervorming die ontmoeting en dialoog bevordert. 

 Ze maken gebruik van educatieve technologie en innovatieve en interactieve leervormen. 

 Alles om jouw kennis, talent en professionele competenties te onderhouden, te actualiseren  
 en verder te ontplooien.

Deze opleiding is een samenwerking met de Faculteiten Economie en Bedrijfswetenschappen en  
Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Getuigschrift
Als je de opleiding succesvol beëindigt, krijg je een decretaal erkend getuigschrift Postgraduaat  
Smart Logistics uitgereikt door de KU Leuven. Aan de opleiding zijn 21 ECTS-punten verbonden.

Data en tijdstip
Deze opleiding start op 25 september 2020 en de lessen eindigen eind maart 2021. 

Er is geen les tijdens schoolvakanties. Indienen en presenteren van de scriptie is 
voorzien in periode mei - juni 2021.

 Wekelijkse lessen op vrijdagnamiddag van 13 tot 17.30 uur  
 en zaterdagvoormiddag van 8.30 tot 12.30 uur

 Lessen telkens met een pauze van 30 minuten met drank en versnapering 



KU Leuven Campus Brugge, 
Spoorwegstraat 12 
in Brugge 

KU Leuven Technologiecampus 
Gent, Gebroeders De  
Smetstraat 1 in Gent

KU Leuven Campus Kulak 
Kortrijk, E. Sabbelaan 53 
in Kortrijk

Plaats
De lessen worden evenwichtig gespreid over de volgende locaties:

Inschrijven
Schrijf je in vóór 18 september 2020 via puc.kuleuven.be*

De deelnameprijs is 4.500 euro. 

Inbegrepen: deelname aan de lessen, cursusmateriaal (schriftelijk en digitaal),  
catering en verzekering. Je ontvangt tevens een studentenkaart van de KU Leuven.

Bespaar op je deelnamekosten via de KMO-portefeuille. Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be.

* Door me in te schrijven, verklaar ik me ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek, gebruikt  
worden om me te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.

Erkenning
Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof. 



WWW.KULEUVEN.BE/SMARTLOGISTICS

Volg ons

Postuniversitair Centrum

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

E. Sabbelaan 53, bus 7643 - 8500 Kortrijk
+32 56 24 61 84 

 info.puc@kuleuven.be
puc.kuleuven.be
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