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Hoe kun je door ontwikkeling van kennis de kwaliteit van het logistieke 
middelbare beroepsonderwĳs verbeteren?
Het logistieke werkveld verandert in een rap tempo onder invloed van allerlei 
ontwikkelingen in de maatschappĳ zoals automatisering, globalisering en de 
economische groei. De afstemming tussen beroepsopleidingen en de snel 
veranderende beroepspraktĳk blĳft een terugkerende uitdaging. De 
ontwikkelingen vragen om andere competenties van medewerkers in de 
sector, waarbĳ met name een beroep wordt gedaan op een onderzoekende 
houding en analytisch vermogen. Daarom is het mbo een paar jaar geleden 
gestart met ‘practoraten’, naar voorbeeld van lectoraten in het hbo. Een 
practoraat is daarmee een platform waarin roc-docenten, studenten en 
bedrĳfsleven samenwerken aan actuele vraagstukken uit een vakgebied.

De practor initieert en coördineert projecten en 
onderzoek samen met het regionale 
bedrijfsleven, het management en de 

PROJECT PARTNERS
Het practoraat Beroepsonderwijs in Logistics 
Valley is verbonden aan drie roc’s: ROC 
Nijmegen, ROC Rivor in Tiel en het Graafschap 
College in Doetinchem. Het practoraat maakt 
onderdeel uit van het project ‘Beroepsonder- 
wijs in Logistics Valley’, dat gefinancierd wordt 
vanuit het Regionale Investeringsfonds mbo 
(RIF).

METEEN RESULTAAT
Het practoraat verbindt onder leiding van een 
practor 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. Dat wordt bijvoorbeeld in het 
onderwijs zichtbaar doordat studenten in 
projecten werken aan praktische vraagstukken 
die worden ingebracht door logistieke 
bedrijven in de drie regio’s.

Naast het bovengenoemde werkt het 
practoraat aan docentontwikkeling in het mbo 
door:

• bij te dragen aan de scholingstrajecten   
 voor zij-instromers in het mbo;
• docenten te ondersteunen bij de    
 roltransitie van de traditionele docent   
 naar meer de begeleider van het    
 leerproces van studenten;
• docenten te helpen bij het ontwikkelen   
 van hun eigen methodische vaardigheden  
 om studenten te kunnen coachen    
 (onderzoekende houding, projectmanage-  
 ment, probleemoplossend vermogen).

docententeams van de drie roc’s. Het 
practoraat heeft de volgende aandachts- 
gebieden:

• Matching van kennisvragen vanuit het   
 logistieke bedrijfsleven en de kennis-   
 ontwikkeling binnen de drie roc’s;
• Een bijdrage leveren aan de kwaliteits-   
 agenda van het mbo in de regio;
• Het opstellen van programma’s voor   
 praktijkonderzoek in de logistieke sector.


