LogistiekLeren
ZonderGrenzen
De logistieke sector is continue in beweging. Nieuwe innovaties
zullen nu en in de toekomst het aantal banen en de invulling daarvan
beïnvloeden. Daarnaast is het moeilĳker geworden om personeel te
werven en ook het behouden van personeel is geen sinecure. Wat
zĳn de kennis en competenties die de logistieke professional van de
toekomst nodig heeft? En hoe kunnen onderwĳs, bedrĳfsleven en
overheid samenwerken om zich op deze toekomst voor te bereiden?
LogistiekLerenZonderGrenzen biedt hierop een antwoord.

Limburg

IN NOVATIEF
O PL EI D IN GSPR OGR A MMA

•

Virtual classrooms & webinars;

Het doel van het project is het ontwikkelen en
uitvoeren van een grensoverschrijdend,
innovatief opleidingsprogramma om logistieke
studenten en professionals klaar te stomen
voor de nieuwe competenties, technologieën
en trends van de toekomst. Daarbij wordt niet
alleen gefocust op het verbeteren van de
instroom van hoogopgeleide logistieke
profielen in de sector, maar gaat het ook over
het opleiden van zittend personeel om behoud
te stimuleren en uitstroom uit de sector te
beperken.

•

Student challenges & college tours;

•

Bedrijfsstages over de grens

Door kleine en middelgrote bedrijven,
studenten, werkenden, zij-instromers en
docenten op het middelbaar onderwijs samen
te brengen, wordt een maximale impact
gecreëerd.

P R O D U C TEN
Op basis van de behoeften van het
bedrijfsleven en de impact van nieuwe
technologieën en trends op de logistieke
professional worden binnen het project de
volgende producten ontwikkeld en uitgevoerd:

PA RT N ER S

Deze producten bieden de mogelijkheid om
nieuwe kennis en competenties aan te leren,
maar ook om in contact te komen met
studenten,
bedrijven,
werkenden
of
zij-instromers. Een waardevolle uitwisseling!

ME E DO EN?
Het project is gestart in juni 2019 en loopt tot en
met mei 2022. In deze periode worden
regelmatig events georganiseerd en kunnen
geïnteresseerden kosteloos aansluiten bij een
van de opleidingsmodules.
Meer informatie, deelnemen of een rol spelen in
de ontwikkeling van het project?
Neem contact op met:
Danny Jonker, d.jonker@fontys.nl
of kijk op www.logistieklerenzondergrenzen.eu
en schrijf je in!
Wij maken ons klaar voor de toekomst …
jij toch ook?

