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Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 
 
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) biedt de 4-jarige HBO-opleiding Logistics 
Management in zowel voltijd als in deeltijd aan, zowel in Arnhem als in Nijmegen. Een 
logisticus moet de goederen- en dienstenstromen in goede banen leiden, zowel in en tussen 
bedrijven als tussen bedrijf en klant. Dat leert de student. Het werken volgens een planning 
is hierbij een belangrijk aspect. Tijdens de opleiding Logistics Management leren de 
studenten problemen bij zowel inkoop, productie als distributie van de goederen en diensten 
te herkennen en op te lossen.  
Gedurende de opleiding volgt de student onder meer de volgende vakken: 
 Distributie-economie & marketing 
 Inkoop 
 Bedrijfseconomie en recht 
 Quality management 
 Cross cultural management 
 Duurzaam ondernemen 
 Supply chain management 
 Productieplanning 
 Voorraadbeheer 
 Trafficmanagement 

 
 
Het 1e leerjaar is de propedeuse en staat in het teken van de basis bedrijfskundige theorie, 
waarbij de student veel begeleiding krijgt. In het 2e leerjaar krijgt de student de interne en 
externe logistiek bijgebracht. Het accent ligt op project gestuurd leren. In het 3e leerjaar gaat 
de student voor het eerst uitgebreid stagelopen in een bedrijf en dient dan de geleerde kennis 
in de praktijk te brengen. Een stage dient altijd een onderzoeksopdracht te bevatten op 
tactisch/strategisch bedrijfsniveau. De opdracht wordt opgesteld in samenspraak tussen de 
student en het bedrijf.  
In het laatste half jaar van het 4e leerjaar verricht de student een afstudeerproject. Ook dat is 
een onderzoeksopdracht. 
 
Naast de opleiding Logistics Management biedt de HAN ook een Associate Degree Logistics 
Management aan. Dit is een 2-jarige HBO-opleiding, waarin studenten worden voorbereid op 
functies op strategisch niveau (logistiek planner en teamleider). Dit is een deeltijdstudie: 
studenten combineren de studie met een betaalde baan van tussen de 24 en 40 uur in de 
logistiek. De praktijkopdrachten die de Associate Degree studenten uitvoeren zijn allen voor 
het bedrijf waar zij werken. De eindopdracht betreft een onderzoek naar een te verbeteren 
situatie op de werkplek. De student benoemt op basis van een analyse van een (deel)proces 
de knelpunten en formuleert op basis daarvan verbetervoorstellen.  
  

Locatie: Arnhem, Nijmegen 
Contact: theo.witjes@han.nl, 
praktijkbureau.lm@han.nl 
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Gestelde eisen aan het bedrijf 

 Binnen het bedrijf dient er een bedrijfsbegeleider aangesteld te worden. 

 De bedrijfsbegeleider dient voldoende begeleiding aan de student te bieden. 

 De student krijgt voldoende tijd voor het uitvoeren van de onderzoeksopdracht. 

 De onderzoeksopdracht wordt in overleg met de stagiair verder uitgewerkt. 

 De onderzoeksopdracht moet op tactisch/strategisch bedrijfsniveau zijn. 
 
 
Hetgeen u kunt verwachten van de stagiair of afstudeerder 

 Een student werkt vijf maanden in principe fulltime aan diens stage of 
afstudeeronderzoek. 

 Een (derdejaars) stagiair werkt 60% van de tijd aan de onderzoeksopdracht en 40% 
van de tijd werkt de student mee in het bedrijf. 

 Een (vierdejaars) afstudeerder werkt de volledige tijd aan de onderzoeksopdracht, die 
uitmondt in een afstudeerscriptie. 

 De student houdt zich aan de huishoudelijke regels van het bedrijf. 

 De student levert de volgende producten: 
o Rapport; 
o Eindpresentatie. 
o Daarnaast schrijft de stagiair een persoonlijk ontwikkelingsplan.  

 
 
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op met onderstaande personen.  
 
Voor de opleiding Logistics Management voltijd/deeltijd/duaal: 
Praktijkcoördinator Logistics Management: dhr. Theo Witjes  
E-mail: theo.witjes@han.nl 
Tel.: 06 – 22 66 60 85 
 
 
Medewerker praktijkbureau: mevr. Isabell Verhoef 
E-mail: Isabell.Verhoef@han.nl 
E-mail: praktijkbureau.lm@han.nl  
Tel.: 06 – 11 95 73 48   
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