
 
 
 
 
 

 

 

NHL Stenden 
Tijdens de opleiding ga je aan de slag met supply chain management in de circulaire 
economie. Je leert bijvoorbeeld hoe je goederen, informatie en geldstromen beheert. 
Daarnaast bedenk je oplossingen die organisaties en goederenstromen duurzamer maken. 
Met circulaire logistiek ontdek je hoe je bedrijven helpt producten te hergebruiken, afval te 
reduceren en energieverbruik te verlagen. Je ontwikkelt je zo tot een professional die 
bedrijfsprocessen verbetert, slimme logistieke oplossingen toepast én bijdraagt aan behoud 
van de aarde.  
Bij NHL Stenden worden twee opleidingen aangeboden: 
- Logistiek en Economie 
- Logistics Management  
 
Omvang stage c.q. afstuderen  
Stage 3e leerjaar 
De stage vindt plaats in het derde jaar in de periode september t/m januari of februari t/m juni 
en bedraagt dus twintig weken. Tijdens de stage dient de student dagelijks in het bedrijf 
aanwezig te zijn. Daarnaast voert de student ook een beperkt onderzoek dient uit. Aan het 
einde van de stageperiode wordt er een stageverslag opgeleverd, hierin staan de 
stagewerkzaamheden, een bedrijfsbeschrijving en een onderzoeksverslag. 
 
Afstuderen 4e leerjaar 
In het vierde jaar vindt in de periode februari t/m juni plaats aan het einde van de opleiding. 
Bij het afstuderen dient de student zelfstandig een afstudeeronderzoek uit te voeren met als 
eindresultaat een afstudeerrapport. Bij het afstuderen is het niet verplicht om elke dag in het 
bedrijf aanwezig te zijn. 
 
Logistieke projecten  
Vanuit het lectoraat Green Logistics wordt onderzoek gedaan naar hoe het verduurzamen van 
processen, producten, diensten en ketens positief kan bijdragen aan de concurrentiepositie 
van bedrijven en regio’s. Een team van professionele en ervaren docent-onderzoekers staat 
klaar, maar ook gemotiveerde studenten kunnen hun steentje bijdragen. Per project wordt er 
gekeken welke rol studenten kunnen spelen in een onderzoek en wordt samen de uitdaging 
aangegaan. 
 
Interesse in samenwerking met het lectoraat Green Logistics? Neem contact op met: 
Christa Drent 
christa.drent@nhlstenden.com  
Tel. 0591-853138 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie: Emmen 
Contact: 
bertus.schokker@nhlstenden.com 

mailto:christa.drent@nhlstenden.com
mailto:bertus.schokker@nhlstenden.com


Eisen aan de stage en stageplaats 

 Om voldoende in het stagebedrijf “mee te kunnen maken” moet het voldoende complex 
zijn. Bijvoorbeeld een integratie van vakgebieden die je op je opleiding bent 
tegengekomen. 

 Er moet een opleiding specifieke opdrachten binnen het stagebedrijf uit te voeren zijn. 

 Er moeten bij voorkeur minimaal 10 medewerkers werken. 

 Er moet een medewerker te vinden zijn die op Hbo-niveau kan begeleiden. 

 Er moeten uitdagende opdrachten en werkzaamheden op jouw vakgebied aanwezig zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan: Analyseren en oplossen van problemen, opstellen van 
aanbevelingen en/of het leidinggeven aan één of meerdere projecten. 

 De stage moet minimaal 100 werkdagen van 8 uur duren, dus 800 uur stage. 
Vakantiedagen, andere vrije dagen en ziektedagen tellen NIET mee bij het tellen van je 
stage-uren. 

 
Aanvullende criteria stageorganisatie voor LE/ILM 
In de stageorganisatie, of de organisatie waar het deel van uitmaakt 

 moet aantoonbaar sprake zijn van logistieke activiteiten (afdeling of hiervoor 
verantwoordelijke personen) 

 dient daarnaast gewerkt te worden met (beleids)plannen op minimaal twee van 
onderstaande gebieden: 
o warehousing 
o inkoop  
o supply chain 
o fysieke distributie 
o organisatie  

De aard en/of de omvang van het bedrijf moeten het mogelijk maken de opleidingsspecifieke 
opdracht uit te voeren binnen de vestiging, het (moeder)bedrijf of bij bijvoorbeeld een klant. 
 
Wat kunt u verwachten van een student? 
Naast een goede inzet en een positieve houding mag men discipline wat betreft werktijden 
verwachten. Verder dient een student zijn afspraken na te komen, zich aan te passen aan 
het bedrijf en vertrouwelijke informatie geheim te houden. Het bedrijf dient wel te beseffen 
dat de stagiair nog niet is afgestudeerd en bovendien praktijkervaring mist. De student zal 
daarom niet alle nodige kennis bezitten en soms aangestuurd moeten worden  
 
Contactgegevens 
Bertus Schokker, stage- en afstudeercoördinator Emmen 
Tel. 0615319851 
E-mail: bertus.schokker@nhlstenden.com  
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