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Breda University of Applied Sciences 
 
Breda University biedt twee Logistieke opleidingen in zowel de Nederlandse als de Engelse 
taal aan, namelijk (international) Logistics Management en (International) Logistics 
Engineering. Beide opleidingen zijn op HBO niveau en bestaan uit 3 of 4 leerjaren.  
Binnen de opleiding Logistics Management wordt meer aandacht besteed aan financiële 
aspecten en marketing. De opleiding Logistics Engineering focust daarentegen meer op de 
techniek van het opslaan en transporteren van goederen.  
 
Tijdens het 1e leerjaar krijgt de student kennis over alle facetten van de logistiek bijgebracht. 
In de leerjaren die volgen kiest de student voor één of meerdere logistieke accenten: 
zorglogistiek, distributielogistiek, evenementenlogistiek en productielogistiek. Op deze manier 
is de student in staat zich te specialiseren in één richting of zich te verbreden door meerdere 
specialisaties te kiezen. Naast de specialisaties besteed de opleiding ook aandacht aan de 
volgende vaardigheden: 

 Communicatie; 

 Management en onderzoek; 

 Bedrijfskunde; 

 Planning; 

 Procesmanagement; 

 Projectmanagement; 

 Goederen- en personenvervoer; 

 ICT; 

 Marketing. 
 
 
Vanaf het 3e leerjaar zal de student stage gaan lopen, waarbij de student gemiddeld veertig 
uur per week werkzaam is. Ook ontvangt de student een stagevergoeding van de organisatie, 
doorgaans tussen de €300 en €500 euro per maand. Verder zijn er geen kosten aan de stage 
verbonden. 
 
In leerjaar 3 zijn dit twee stages van ieder 14 weken, waarbij de student individueel een 
opdracht uitvoert. Enkele voorbeelden van opdrachten zijn: goederenstroombeheersing, 
verbetering voorraadbeheer en magazijn(her)inrichting. 
Vervolgens zal de student in het 4e leerjaar een afstudeerstage van 17 weken uitvoeren. Ook 
hier wordt er een opdracht uitgevoerd, maar ligt de nadruk op onderzoek. Enkele voorbeelden 
van afstudeerstages zijn: Opzet Activity Based Costing, Sypply Chain analyses/ inrichting en 
onderzoek naar verandering vervoerswijze. 
 
 
Studenten van de Engelstalige opleiding doorlopen een stage- of afstudeeropdracht bij een 
Engelstalig bedrijf.  

Locatie: Breda 

Contact: academieslm@buas.nl 
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Gestelde eisen aan het bedrijf: 

 Binnen het bedrijf dient er een bedrijfsbegeleider aangesteld te worden, die de student 
begeleidt en beoordeelt. Bij een afstudeerstage dient de bedrijfsbegeleider ook 
aanwezig te zijn bij de eindpresentatie.  

 De doelstelling van de opdracht wordt door het bedrijf geformuleerd. 

 Een opdrachtidee kan in overleg met de kandidaat-stagiair verder uitgewerkt worden. 
 
 
 
Hetgeen dat u kunt verwachten van de stagiair: 

 Interesse heeft in en bekend is met uw vakgebied; 

 Beschikt over actuele kennis die relevant is voor het uitvoeren van de opdracht; 

 Flexibel, creatief, zelfstandig, communicatief en oplossingsgericht kan werken; 

 Kennis heeft van de Engelse taal. 
 
 
 
Contactgegevens: 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met Breda University of 
Applied Sciences. 
 
E-mail: academieslm@buas.nl  
Tel.: 076 – 533 22 03 
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