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HZ University of Applied Sciences 
 
HZ University biedt de opleiding Logistics Engineer aan, waarbij de student wordt opgeleid om 
bij te dragen aan het inrichten, optimaliseren en managen van logistieke processen of de 
gehele supply chain. De opleiding richt zich vooral op de volgende kennisgebieden: 

 Supply Chain Management; 

 Maritieme Logistiek; 

 Human Logistics, logistiek waar de mens centraal staat. 
 
Naast de lessen over de verschillende kennisgebieden, zal de student ook een stage en 
afstudeerstage moeten volbrengen in het 3e en 4e jaar, met een optionele stage in het 2e jaar.  
 
In het 2e jaar is het voor de student mogelijk om twee dagen in de week stage te lopen binnen 
een bedrijf. De start hiervan zal dan ook direct vanaf 1 september (start van het schooljaar) 
zijn. Hierbij dient de student in een periode van 20 weken, minimaal 32 stagedagen (van 8 uur) 
in te vullen. 
 
De stage die volgt start in het 3e leerjaar van de student en heeft vooral een lerend en beroeps 
oriënterend karakter. De student loopt dan gedurende 20 weken (5 maanden) 40 uur per week 
stage, waarbij vanaf 1 september of 1 februari gestart kan worden. Tijdens de stage zal de 
student zich ca. 70% van de tijd richten op het meewerken in de organisatie en ca. 30% op 
het uitvoeren van een klein onderzoek.  
 
Tot slot rond de student de opleiding af met het uitvoeren van een afstudeerstage. Gedurende 
een periode van 20 weken (5 maanden) à 40 uur per week, toont de student aan dat er 
voldoende logistieke vaardigheden eigen gemaakt zijn. Maar ook dat de student in staat is 
deze zelfstandig in de praktijk toe te passen en voldoet aan de logistieke- en onderzoek 
competenties van de opleiding. De reguliere start van de afstudeerstage is 1 februari, echter 
is het in sommige gevallen ook mogelijk voor de student om op 1 september te starten. 
 
  

Locatie: Vlissingen 
Contact: r.weeber@hz.nl 

mailto:r.weeber@hz.nl
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Gestelde eisen aan het bedrijf: 

 Binnen het bedrijf dient er een bedrijfsbegeleider aangesteld te worden, die minimaal 
een Hbo-opleiding heeft voltooid en in de mogelijkheid is de student te begeleider.  

 Tijdens de beoordeling van de student wordt het advies van de bedrijfsbegeleider 
gehoord en meegenomen.  

 De student werkt aan de stage-/afstudeeropdracht (dit kunnen ook uitvoerende 
logistieke werkzaamheden zijn).  

 De student wordt niet belast met taken die niet passen bij de opdracht in het kader van 
de studie. 

 De student wordt voorzien van een werkplek en andere voorzieningen, zoals een 
bureau en communicatievoorzieningen. 

 De opdracht is voldoende breed en verankerd in de activiteiten van he bedrijf. 

 De omvang is voldoende voor een periode van 5 maanden. Dit wordt mede beoordeeld 
door een toegewezen docentbegeleider. 

 De arbeidsvoorwaarden worden door de student en het bedrijf onderling geregeld 
(eventuele stage- of reiskostenvergoeding, en verlofdagen). 

 Ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring, indien u als bedrijf een 
geheimhouding van de documenten wenst. 

 
Hetgeen dat u kunt verwachten van de stagiair: 
De student levert tijdens de stage de volgende producten in: 

 Project- en/of onderzoeksplan: dit document vormt de leidraad voor de 
werkzaamheden tijdens de (afstudeer)stage. 

 Tussenrapportage: halverwege de stageperiode lever de student een verslag in betreft 
het verloop van het project en de verwachtingen voor het vervolg van het project. 

 Eindrapportage: Het eindverslag beschrijft het verloop van het gehele project, inclusief 
de periode waarover het tussenverslag is geschreven. 

 
Contactgegevens: 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op dhr. R. Weeber of dhr. B. 
Bosma. 
 
E-mail: r.weeber@hz.nl  
E-mail: bart.bosma@hz.nl 
Tel.: 0031 (0) 118 489 
 
Mocht u als bedrijf zijnde een stage- en/of afstudeeropdracht hebben, dan kunt u deze insturen 
via: https://theworkzone.nl/werkgevers/stage-aanmeldformulier.html 
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