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Practoraat MBO-beroepsonderwijs ‘Logistics Valley’ 
  

Een practoraat verricht praktijkonderzoek en werkt aan praktijkprojecten onder leiding van een 

practor. Een practoraat vervult een vergelijkbare rol in het mbo als een lectoraat in het hbo. 

Het practoraat is opgericht als een expertisecentrum. Docenten kunnen vanuit dit 

expertisecentrum het onderwijs inhoudelijk vernieuwen en goed laten aansluiten op wat er 

speelt bij logistieke bedrijven.  

 

Het practoraat was een onderdeel van het RIF-project ‘Beroepsonderwijs in Logistics 

Valley’ dat is uitgevoerd door drie ROC’s in Gelderland: het ROC Nijmegen, het ROC Rivor in 

Tiel en het Graafschap College in Doetinchem. Sjoerd Wensink vervult de functie van practor 

en werkt samen met docenten van de logistieke opleidingen van de ROC’s’ Hij maakt deel uit 

van het lectoraat Logistiek en Allianties van de HAN. Van daaruit brengt hij de expertise van 

de lectoraten binnen het CoE KennisDC Logistiek in het practoraat. Het practoraat verbindt op 

een gerichte en systematische manier het logistieke onderwijs aan praktische vraagstukken 

uit het logistieke bedrijfsleven in de regio’s Nijmegen, Rivierenland, Liemers en Achterhoek, 

(de Logistics Valley). Zo beginnen studentprojecten met concrete logistieke vragen die worden 

ingebracht door bedrijven. Studenten werken in groepjes gedurende een periode een aantal 

uren per week aan dat vraagstuk. Ze hebben een gesprek met de opdrachtgever die het 

vraagstuk heeft ingebracht, ze bestuderen de situatie en het probleem door bijvoorbeeld mee 

te lopen in het bedrijf, verzamelen informatie door met mensen in het bedrijf te praten en goed 

rond te kijken. Op basis daarvan komen ze aan het eind van de periode met een oplossing. 

Ze kunnen daarmee datgene dat ze in de opleiding leren direct in de praktijk toepassen.  

 

 

Contactpersoon 

Wilt u ook een praktijkproject inbrengen waarmee logistieke studenten van een van de drie 

ROC’s aan de slag gaan? Neemt u dan contact op met Miranda Vodegel, manager lectoraat 

Logistiek en Allianties. 

 
E-mail: miranda.vodegel@han.nl 
Tel.: 06 – 83 99 60 27  

https://www.roc-nijmegen.nl/
https://www.rocrivor.nl/
https://www.rocrivor.nl/
https://graafschapcollege.nl/
mailto:miranda.vodegel@han.nl

