
Informatie praktijkopdrachten Logistics Management  

Stage  

In het tweede semester van het 2e leerjaar (februari tot medio juni) of het eerste semester van het 
3e leerjaar (september tot medio januari) gaan studenten op stage. Gedurende 20 weken is de 
student aanwezig in uw organisatie en ontwikkelt daarmee zijn logistieke leeruitkomsten.  
De student voert een onderzoek uit om advies te kunnen geven over een procesverbeteringstraject.  
Hier is de student 60 – 70% mee bezig. Voor de resterende tijd zal de student werkzaamheden 
verrichten welke passen bij het niveau van de opleiding.  
 
De student moet o.m. onder begeleiding in meer of mindere mate zelfstandig: 

• een logistieke analyse kunnen uitvoeren 
• een logistiek advies kunnen opstellen 
• ondersteunende werkzaamheden o.a. ten behoeve van het advies kunnen uitvoeren 

Afstuderen * 

Gedurende de afstudeerperiode van 20 weken doet de student een praktijkgericht logistiek 
onderzoek naar een probleem of een ambitie binnen  
uw organisatie en voorziet u van een onderbouwd advies. Het afstuderen staat volledig in het teken 
van het doen van onderzoek en bijkomende  
werkzaamheden staan in relatie met het onderzoek.     
De student laat in zijn afstudeerwerk zien (in houding en gedrag) en laat in zijn afstudeerrapport zien 
(door de inhoud) het niveau bereikt te hebben van een beginnende beroepsuitoefenaar. D.w.z. de 
student kan met grote mate van zelfstandigheid in een complexe probleemsituatie  
een adequate oplossing ontwikkelen en die in een beroepsproduct vormgeven. Daarbij wordt op een 
methodologisch verantwoorde wijze gewerkt. 
 
Doelstellingen van afstudeeropdracht zijn: 

• Probleemverkennen en beschrijven. 
• Onderzoeken en analyseren.  
• Advies uitbrengen en draagvlak hiervoor creëren.  
• Implementatieplan opstellen. 
• Rapportages opstellen 

*) Er zijn 4 startmomenten, september, november, februari en april. De meeste afstudeerders 
starten per februari.   
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