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Voorwoord
Met trots presenteer ik het magazine PPS Beroepsonderwijs in Logistics Valley.  

Hierin nemen we iedereen mee in wat we de afgelopen jaren met elkaar be-
haald hebben en kijken met jullie vooruit naar de toekomst. 

Als ik het zo allemaal achter elkaar lees realiseer ik me pas hoevéél we samen 
met elkaar gedaan hebben en de mooie resultaten die door deze samenwerking 
bereikt zijn. 

We begonnen in januari 2017 en nu is het maart 2021. De jaren zijn voorbij ge-
vlogen. Er is hard gewerkt en met veel plezier! 

De eerste periode stond in het teken van elkaar leren kennen en vertrouwen. 
Dat duurt altijd even, maar toen het vertrouwen er eenmaal was, stond niets de samenwerking meer in de weg en 
hebben alle partners hun kennis graag willen delen met elkaar. En dat leverde uiteindelijke die mooie 
producten op, waar studenten door gemotiveerd werden en bedrijven positief op reageerden. 

Ook deze PPS heeft vanaf maart 2020 te maken gekregen met COVID, en ja, uiteraard heeft 
dat eff ect gehad op activiteiten. 
De vraaggestuurde projecten bij bedrijven door studenten hebben we een periode stil moeten leggen, en de promo-
tiedag van de logistiek is in een deel van de regio Logistics Valley uitgesteld naar 2022. 

Maar we hebben ook kansen gezien voor nieuwe dienstverlening en versnelling. 
De focus is in deze laatste fase verlegd naar onderwijsontwikkeling  voor Leven Lang Ontwikkelen en de 
ontwikkeling van online content en ‘onderwijs op afstand’ en meer gericht op de agenda voor 
de komende 4 jaren dat aansluit bij het programma  ‘Door’ van Logistics Valley. 

Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan deze PPS bedanken voor de openheid, het gegeven vertrouwen en de inzet 
om blijvend iets moois en goeds te maken voor studenten en bedrijven.  

En natuurlijk wens ik iedereen heel veel leesplezier en een mooie duurzame samenwerking voor de toekomst! 

31 maart 2021 
Folkert Potze,  
Voorzitter stuurgroep Beroepsonderwijs in Logistics Valley.
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Start & 
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Gerard jansen

Marian Alberts 

Gerard jansen

Start en aanvraag - Interview Gerard Jansen & Marian Alberts

Ik  ben Gerard Jansen en mijn hele werkzame leven heb ik gefunctioneerd op het snijvlak 
van onderwijs en bedrijfsleven, voornamelijk binnen de sector logistiek. Logistiek is wat mij 
betreft in zijn volle breedte de spil binnen het economische leven en bepaalt of dat wat wij 

willen ook kunnen krijgen. 

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest vanuit het beroepsonderwijs ben ik nu als zzp’er en eigenaar van 
GERARddUS betrokken bij een aantal logistieke projecten. 

Ik ben met name trots op het feit dat een aantal jaren geleden logistiek in de regio Nijmegen nergens op een 
agenda stond en dat het nu een van de speerpunten van beleid is. 

Vanuit het Logistiek Expertise Centrum regio Nijmegen hebben wij mede vorm gegeven aan Logistics Valley. 
Een samenwerkingsverband tussen de regio’s Tiel, Nijmegen en Liemers/Achterhoek. Vanuit dit samenwerkings-
verband hebben wij een 4-tal jaren geleden niet alleen het belang maar ook het tekort van echt samenwerken 

tussen bedrijfsleven en onderwijs in de logistiek ervaren. 
Door vraaggestuurde projecten, vanuit het bedrijfsleven, door het onderwijs uit te laten voeren, 

kwamen beide nog dichter bij elkaar waardoor de waarde van het onderwijs voor het bedrijfsleven moest stijgen.
 Goed gericht (beroeps)onderwijs is wat mij betreft een voorwaarde voor een zonnige toekomst 

en daar wil ik graag op proosten.

Als directeur van de opleidingen in de economische sector van ROC Rivor constateerde ik zo’n tien jaar geleden 
een behoorlijke discrepantie tussen vraag en aanbod in de Logistieke sector. 

Bedrijven voorzagen een enorm tekort aan werknemers, van chauff eurs tot logistiek teamleiders, maar jongeren 
kozen nauwelijks voor een studie in die richting. Bijgevolg was er ook een beperkt aanbod aan opleidingen in de 

transport en logistiek. 

Samen met het bedrijfsleven zijn we gaan zoeken naar oplossingen. Deze samenwerking kreeg gestalte in het 
Platform Transport en Logistiek Rivierenland waarin bedrijven, VNO-NCW, het UWV, de sectororganisaties en het 

beroepsonderwijs een nieuwe koers uitzetten.
 Doel was meer mensen te interesseren in de sector en een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk te 

bevorderen. Dit resulteerde in drukbezochte logistieke dagen voor het vmbo en zij-instromers, meer leerbanen en 
een toename van het aantal opleidingen en studenten in de logistieke sector. 

Marian Alberts 

Al snel bleek ook de regio Nijmegen te zoeken naar een betere aansluiting 
tussen school en praktijk en wisten wij elkaar te vinden in onze zoektocht naar 
oplossingen. Gecomplementeerd door het Graafschap College dienden we 
een aanvraag in om gezamenlijk beroepsonderwijs in “Logistics valley” 

naar een hoger plan te tillen. 
Van elkaar leren en het intensiveren van de verbinding met het

 bedrijfsleven waren doelen waaraan het project de
 afgelopenjaren zeker heeft bijgedragen. 

Gerard Jansen,
Projectleider 2017/2018

Marian Alberts, ROC Rivor
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Gert-Jan Willems, directeur-eigenaar van UTS Verkroost 
Nijmegen (links) en Gerard Jansen, projectleider van het 
roc in Nijmegen

‘Logistiek is niet 
sexy genoeg’
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‘Logistiek is niet sexy genoeg”, zegt Gert-Jan Willems, directeur van verhuisbedrijf UTS Verkroost Nijmegen. “Mensen 
denken vaak in de eerste plaats aan de vrachtwagenchauff eur en de magazijnbeheerder. Als scholieren hier binnen

komen, dan hebben ze bij wijze van spreken het idee dat ze met stoelen moeten sjouwen. Maar er is veel meer te doen 
dan dat alleen.” Meer scholieren enthousiast maken voor logistiek is één van de doelen van het project 

Beroepsonderwijs in de Logistics Valley, een stoere term voor de samenwerking tussen bedrijven en scholen in de regio’s 
Nijmegen, Liemers en Rivierenland. Rijk en Provincie steken er een miljoen euro in.

Start en aanvraag - ‘Logistiek is niet sexy genoeg’
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Het Rijk levert een bijdrage van 650.000 euro. De provincie fi nanciert met een half miljoen. Het regionale bedrijfsleven 
stelt uren beschikbaar, bijvoorbeeld om scholieren te begeleiden bij stages.

Geld wordt gebruikt om 
opleidingen van het Regionaal 
Opleidingen Centrum (roc) te 
veranderen. “Het bedrijfsleven 
gaat meer bepalen wat voor 
projecten als stage worden 
aangeboden. Ook komt er 
ruimte om wekelijksaan projecten 
te werken die door het bedrijfsle-
ven worden aangedragen. 

Het lesboek op school is straks 
niet meer leidend”, aldus Gerard 
Jansen, projectleider bij het ROC 
Nijmegen. Bovendien wordt de 
regio belangrijker. De 
opleidingen worden nog 
aangepast, maar denk aan meer 
logistiek in de zorg bij de 
Nijmeegse opleiding en juist in de 
agrarische sector bij de opleiding 
in Rivierenland.”

Technologische ontwikkelingen 
gaan razendsnel, daar moeten 
sector en onderwijs ook beter op 
voorbereid zijn.

”Als we inde toekomst een bank 
afl everen, dan hoeven we niet 
meer te bellen om te vragen of 
het om twee uur uitkomt. Dat 
weten we dan al, omdat 
computertechnologie klant en 
dienstverlener in staat stelt zo’n 
beetje alles met elkaar van 
tevoren af te spreken”, aldus
Willems. “Dat soort vernieuwin-
gen moet je straks terugvinden in 
alle opleidingen”, vult Jansen aan.

Beiden weten zeker dat logistiek 
de komende jaren belangrijker 
wordt in de regio. “Alleen al op 
bedrijventerrein Bijsterhuizen 
werken nu zo’n5.500 mensen. En 
er komen bela ngrijke 
ontwikkelingen aan. Neem de 
doortrekking van de A15 en de 
ontwikkeling van de haven. Al een 
aantal jaar is onze logistieke 
corridor de zevende van 
Nederland.” En over vijf jaar? ,,Dan 
staan we in de top 3”, beweert 
Jansen stellig.

Het is vooral de bedoeling dat scholieren beter zijn voorbereid op wat er nodig is bij bedrijven in de scheepvaart, trans-
port en opslag. “Dat verandert enorm”, zegt Willems. Hij illustreert het aan de hand van zijn eigen bedrijf. “We zijn niet 
alleen meer de verhuizer, maar stellen ook van tevoren een projectplan op en zorgen dat het op de nieuwe plek ook goed 
loopt. Logistiek is ook dienstverlening, al leggen mensen die associatie nu niet altijd.” Werknemers moeten meer en ande-
re dingen kunnen. “De vrachtwagenchauff eur moet nu ook machines kunnen installeren, afstellen, 
producten wegen en meer met klanten overleggen. Daar moeten scholieren goed op zijn voorbereid.”
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Adhesiebetuiging topsector
Start en aanvraag - Adhesiebetuiging topsector
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Geachte Beoordelingscommissie,

De Topsectoren zijn door OCW gevraagd om voor het 
Regionaalinvesteringsfonds mbo een actieve bijdrage 
te leveren aan het verder verhogen van de kwaliteit en 
doelmatigheid van de aanvragen.

De Topsectoren voelen zich medeverantwoordelijk 
voor het succes van de PPS-en en een doelmatige 
besteding  van  de  investeringen. In  de  voorfase  
nemen  de  Topsectoren  daarom  contact  op  met 
relevante aanvragen om  zo  hun  voorstellen  te   
verrijken  (bijvoorbeeld samenwerkingspartners 
aandragen  
als  bedrijven  en/of  kennisinstellingen  om  coalities  
te  versterken;  fi nancieringsscenario’s; implementatie  
en  opschalingsperspectieven  bieden,  etc), en  te  
verduurzamen. 
Daarnaast  willen  de Topsectoren de interactie niet 
beperken tot de voorfase van het RIF, maar 
continueren gedurende de looptijd van het RIF; om te 
kijken waar men elkaar kan, en moet, versterken.

De Topsector Logistiekheeft in dit kader contact gehad 
met de aanvraag Logistics Valleyen wil bij deze graag 
een adhesiebetuiging afgeven.

De RIF aanvraag Logistics Valleyzal de aansluiting van 
het beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt 
versterken doordat het voorziet in een 
kennisimpuls inalle bedrijfstakken waar logistieke 
processen plaatsvindenenop een slimmere manier 
gewerkt gaat worden. 

Tot slot lijkt het plan haalbaar en uitvoerbaar. Het plan van aanpak beschrijft op heldere wijze de 
kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen, de governance structuur, een uitgewerktoverzicht van 
kansen en risico’s en een business model waarmee de samenwerking ook na de projectperiode kan 

blijven bijdragen aan de economische ontwikkelingen van Logistics Valley.
De Topsector Logistiek geeft hierom een positief advies af.

Met vriendelijke groet,

Mw. Drs. J.M. de HeusProgrammamanager Human 
Capital Topsector LogistiekM: 06 –247 79 888E: 
yolande.deheus@topsectorlogistiek.nl

Het plan voorziet in een versterking van de onderlinge 
samenwerking en kruisbestuiving op basis van 
concrete kennisvragen van logistieke bedrijven, 
voorziet in een versterking en vernieuwing van de 
opleidingen op voornamelijk niveau 3 en 4, en op het 
versterken van de in-door en uitstroom richting 
logistieke opleidingen en de logistieke arbeidsmarkt.

Ook wordt de doelmatigheid binnen 
onderwijsdomein bevorderd doordatde kwaliteit van 
de opleidingen versterkt wordt door een betere 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkten wordt 
de instroom in de opleidingen vergroot en de 
doorstroom van leerlingen verbeterd.

De Topsector Logistiekonderschrijft dat het plan 
Logistics Valleygoed aansluit op de logistieke sectoren 
bijdraagt aan versterking en samenwerking van 
regionale en bovenregionale (en Euregionale) 
economische sectoren. Door hetontwikkelen van 
responsief onderwijs in samenwerking met het 
bedrijfsleven wordt gezorgd voor een betere 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 
aansluitend bij de ontwikkeling van rollen die zich niet 
meer tot een sector zullen beperken. Hierdoor zijn 
nieuwe en bestaande medewerkers breder 
inzetbaar. Er isvoldoende draagvlak aanwezig bij 
relevante stakeholders in de regioen op landelijk 
niveau.Er is een hecht samenwerkingsverband tussen 
Platform Logistiek/Hotspot  Rivierenland, Logistiek 
Expertise Centrum  (LEC) Regio Nijmegen en LEC 
Liemers. Ditzelfde kan gezegd worden over de 
samenwerking tussen de ROC’s en de hogeschool 
(HAN) in de regio.
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Start en aanvraag - Toekenning subsidie ministerieStart en aanvraag - Toekenning subsidie ministerie

Geacht bestuur,

U hebt een subsidieaanvraag ingediend voor 
subsidie op grond van artikel 18, derde lid, van 
de regeling Regionaal investeringsfonds mbo 
(hierna: Regeling) voor het jaar 2016. 

Het betreft uw aanvraag voor 
‘Beroepsonderwijs in Logistics Valley’  
(herindiening).

In totaal zijn er 23 aanvragen voor subsidie in 
behandeling genomen. 
De daartoe ingestelde beoordelingscommissie 
heeft alle aanvragen getoetst aan de criteria zoals 
opgesteld in artikel 20, derde lid, van de Regeling. 

Daarnaast zijn alfe aanvragers in de 
gelegenheid gesteld de aanvraag toe te lichten 
aan de beoordelingscommissie. 
De beoordeling van alle aanvragen heeft geleid 
tot een advies van de commissie aan de 
minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Met deze brief beslis ik op uw 
aanvraag.

Besluit

De beoordelingscommissie heeft uw aanvraag 
een positief advies gegeven. lk heb besloten dit 
advies over te nemen. Dat betekent dat ik uw 
verzoek om subsidie toewijs.
Hierbij verleen ik u een subsidie van ten hoogste 
€ 666.549,00 (zie bijlage 1). De subsidie wordt 
verstrekt met ingang van Ijanuari 2017 en eindigt 
op 31 december 2020. 

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, 
zoals vermeld in het activiteitenplan en voorzien 
in de begroting.
De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de 
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en op 
de Regeling.

Dit is een projectsubsidie als bedoeld in artikel 
1,5, onder d van de Kaderregeling subsidies OCW, 
SZW en VWS.

Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is 
afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde 
kosten. Als u de activiteiten heeft verricht voor 
een bedrag dat lager is dan het bedrag dat daar-
voor is begroot, wordt het verschil bij de vast-
stelling in mindering gebracht. De niet-bestede 
middelen worden teruggevorderd.

��	����������������

Toekenning
Subsidie

Ministerie
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Mijn naam is Joost Roeterdink. Ik ben woonachtig in Nijmegen en getrouwd met Sanneke. Ik ben afgestudeerd als 
planoloog aan de universiteit in Nijmegen. Ik ben werkzaam bij de Provincie Gelderland als projectleider duurzame 

logistiek en clean energy hubs.  

De logistiek is een heel dynamische bedrijfstak, die te maken heeft met grote veranderingen, zoals robotisering, 
big data, schaalvergroting en verduurzaming van het transport.  

Vanuit Gelderland hebben we onder de vlag van Logistics Valley het initiatief van de gezamenlijke drie ROC’s 
gesteund om te komen tot meer vraaggericht onderwijs, dat beter aansluit op de vragen van het bedrijfsleven.  

Deze publiek private samenwerking zorgt voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de beroepspraktijk 
in de logistiek binnen Logistics Valley. In de toekomst zullen bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden 

elkaar binnen Logistics Valley steeds beter weten te vinden en op die manier kunnen bijdragen aan de innovatie in 
de logistiek. 

joost Roeterdink, 
Provincie Gelderland

Ik heb een aparte rol die plaatsvindt op de achtergrond. Het is tot dus-
verre goed gelukt de subsidievoorwaarden na te leven en daarmee de 
ontvangen subsidie ook te kunnen garanderen en dat is belangrijk voor 

de voortgang van het RIF project. 

Start en aanvraag - Interview Joost Roeterdink & Jacob Hensums

Beroepsonderwijs in Logistics Valley is een publiek private samenwerking die 4 jaar lang fi nancieel ondersteund 
wordt met een subsidie van het Regionaal Investerings Fonds (RIF) door het ministerie van Onderwijs. Mijn taak is 

te zorgen voor een goede fi nanciële verantwoording.  

Ik verzamel alle urenformulieren en stel de fi nanciële voortgangsrapportjes op voor de projectleider. Ik bespreek 
met haar ook veranderingen in de begroting. Uiteindelijk moet dit leiden tot een goede verantwoording voor de 

accountant. Zodat de subsidie die we ontvangen niet teruggevorderd kan worden. 

Jacob Hensums, ROC Nijmegen

Mijn naam is Jacob Hensums, 52 jaar oud en werkzaam als medewerker Financiën en Projecten bij ROC 
Nijmegen. Ik heb bewondering voor de basis-sectoren van onze economie, zoals het MKB, ondernemers, etc. 

Daar hoort logistiek zeker ook bij. En een baan als vrachtwagenchauff eur leek me als kind erg leuk.  
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De dag van de logistiek- De dag van de logistiek 
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Er is op dit moment in onze regio een grote behoefte aan 
logistiek personeel. Logistics Valley Liemers Achterhoek, 
het Graafschap College en een groot aantal logistieke be-
drijven uit de Liemers – Achterhoek organiseert daarom op 
donderdag 31 oktober 2019 aanstaande de Dag van de 
Logistiek. 

Op deze dag willen we leerlingen van het vmbo en prak-
tijkscholen laten zien en voelen wat werken in de logistiek 
echt betekent. Via de Werkgever 
Servicepunten Achterhoek en Midden Gelderland nodigen 
we ook volwassenen uit om de Dag te 
komen bezoeken. We denken dan aan mensen 
zonder werk of mensen die van richting willen 
veranderen en die op deze manier een kijkje achter de 
schermen in de logistiek willen nemen.

Er hebben zich 16 scholen aangemeld met in totaal ruim 750 
leerlingen. Voor elke school is een speciaal dagprogramma 
gemaakt. In de praktijk betekent dit dat zij, naast een bezoek 
aan Kramp, allemaal nog twee logistieke bedrijven gaan 
bezoeken. Op het centrale terrein bij Kramp in Varsseveld 
zullen op deze dag tal van logistieke bedrijven aanwezig zijn 
en vinden er allerlei interessante activiteiten plaats. Ook Ren-
sa, Rabelink, Jos Dusseldorp, HSF Winterswijk, Rotra en 24/7 
Tailorsteel, Gesink, JCL, Synerlogic en Mainfreight openen 
die dag hun deuren voor de leerlingen en zij-instromers. 
Doen en beleven is het motto!

We gaan er een mooi spektakel van maken, met veel doe- en 
beleef activiteiten. Daarnaast zijn er veel interessante activi-
teiten, opleidingen en beroepen 
te zien. 

2018 20 19 20202018 20 19 2020De dag van   de logistiek
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De dag van de logistiek- De dag van de logistiek

2018 20 19 20202018 20 19 2020
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Naast een rondleiding door en informatie over het 
bedrijf is het de bedoeling dat elk bedrijf de 
leerlingen aan een challenge laat meedoen. 
Op deze manier krijgt de dag een meerwaarde t.o.v. 
het “aapjes kijken” wat vaak tijdens een gewoon 
bedrijfsbezoek het geval is.  

Een greep uit de activiteiten die de verschillende 
bedrijven hebben bedacht: afzetbakken laden, 
routeplannen, orders picken en verpakken, vaarplan 
voor containers, speurtocht, in een parcours strijden 
tegen elkaar, pallets stapelen, voorraad tellen, 
vrachtwagen wassen. Kortom: hele leuke, 
afwisselende activiteiten! 

Voor vragen kun je contact opnemen met Erik 
Weijers: e.weijers@graafschapcollege.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Erik Weijers 

Relatiebeheerder (eu)regionale samenwerking 
Sector Economie & Dienstverlening 
A: J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA  Doetinchem 

De dag van   de logistiek
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Iedereen is daarvoor enthousiast, dus tevreden klanten, en daar doen we het 
voor. En hoe meer leerlingen we enthousiast kunnen maken voor het vak, des 
te beter wordt het in Nederland. Ik zie dit vooral als investeren in de toekomst, 
zonder gemotiveerde truckmonteurs verdienen wij geen geld, kunnen wij geen 

service leveren en valt de logistiek dus stil. 

En alles begint dus met goed gemotiveerde leerling monteurs, van alle niveau’s. 
Ik kijk heel goed terug op de samenwerking. Volgende keer doen we graag weer 

mee! 

Het regionale bedrijfsleven heeft vanaf dag één dit initiatief gesteund en werken jaar na jaar aan alle kanten mee 
om de VMBO scholieren een interessante, leuke maar ook leerzame dag te bieden. Ons doel is altijd om te laten 

zien hoe divers deze sector is en welke mooie kansen er liggen als je voor een beroep in de 
Transport & Logistiek kiest.   

Vier jaar geleden werd ik gevraagd om namens ROC Rivor deel uit te maken van de projectgroep Beroeps
onderwijs in Logistic Valley en ik kijk terug op een heel fi jne samenwerking met ROC Nijmegen en Graafschap 

college. We hebben veel kennis, ervaring en materiaal uitgewisseld, van elkaar geleerd en de lijntjes zijn 
inmiddels heel kort. Beide scholen hadden nog geen ervaring met het organiseren van een dergelijk evenement 

maar wilden dat wel gaan doen. Fijn dat we onze expertise met hun hebben kunnen delen en zij hebben 
fantastische logistieke dagen neergezet. Voor de Dag van de Logistiek in het najaar van 2021 gaan we samen een 
nog uitgebreider en spectaculairder evenement neerzetten. Zo mooi om te zien dat als je deelt en samenwerkt je 

zaken naar een nog hoger plan kan tillen!  

Doen en beleven! Dat is al jaren het motto van de Dag van de Logistiek. Acht jaar 
geleden zijn we daarmee gestart in Rivierenland en inmiddels is het een evenement 

wat een begrip is bij de VMBO scholen in onze regio. Daar zijn wij als ROC Rivor 
natuurlijk trots op!  

Ralph Hoefman, DAF 

Natasja van Duijn, ROC Rivor  

Ik ben Ralph Hoefman, werkzaam als algemeen directeur bij TB Truck & Trailer Service, DAF dealer, Kässbohrer 
trailer importeur, 11 truck en trailer werkplaatsen in Zuid en midden Nederland, met een super moderne locatie in 

Tiel op het industrieterrein Medel. 

Wij zijn dienstverlenend aan de logistiek. Zonder transport staat alles stil en daarvoor zijn wij dus aan het werk, 
als het moet, dag en nacht. Het is onze taak en missie om de trucks en trailers aan het rijden te houden, zodat de 
transporteurs de goederen kunnen vervoeren en ook hun beloftes na kunnen komen. Wij zitten diep in de tech-
niek, dat is onze wereld en daarvan weten wij dus alles, om op die manier onze klanten zo snel mogelijk weer op 

weg te helpen, maar ook om te voorkomen dat ze ongepland stil komen te staan. 

 Wij hebben ervoor gekozen om gastbedrijf te zijn voor de Dag van de Logistiek omdat wij dan kunnen laten zien 
wat we in huis hebben, aan faciliteiten, maar ook aan mensen, ook wij zoeken nieuwe truckmonteurs, leerling 

monteurs etc. en dat begint met laten zien wie je bent, en waar je voor staat, en dat de techniek machtig interes-
sant is, voor veel meer mensen dan dat iedereen denkt, wij zeggen altijd, kies voor een baan met toekomst, kies 

techniek, kom naar TB. 

De dag van de logistiek- Interview Natasja van Duijn & Ralph Hoefman
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De dag van de logistiek- De dag van de logistiek, 31 oktober 2019

Dag van de Logistiek - 31 oktober 2019
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Leerlingen 
bevaren 
schip en 
besturen
vrachtwagen

Reportage omroep Gelderland 2019 
Varsseveld
Een schip bevaren, of misschien wel een vrachtwagen besturen. Voor leerlingen van ruim 16 scholen in de Achterhoek en de 
Liemers was het vandaag gesneden koek. Ze deden namelijk mee aan de ‘Dag van de Logistiek.’ Een speciale dag om de 
logistieke sector in het zonnetje te zetten, want ze hebben er handen tekort. Op dit moment is er in deze regio een grote 
behoefte aan logistiek personeel. Logistics Valley Liemers Achterhoek, het Graafschap College en een groot aantal logistieke 
bedrijven uit de regio organiseerden daarom de ‘Dag van de Logistiek’. Met deze dag willen zij leerlingen van het vmbo en 
praktijkscholen laten zien en voelen wat werken in de logistiek inhoudt. 

Doen en beleven 
In totaal deden er ruim 16 scholen mee. Onder het motto doen en beleven, werd er voor de scholieren een actief programma 
bedacht. Zo kon er met een VR-bril een schip bevaren worden en met een simulator een vrachtwagen worden bestuurd. De 
scholen brachten ook een bezoek aan de bedrijven zelf, zodat met eigen ogen gezien kon worden hoe er in de sector wordt 
gewerkt.

Zesde Dag van de Logistiek druk bezocht
Door Walter Post Op nov 1, 2019 - Dagblad Tielenaar

De zesde Dag van de Logistiek trok donderdag 31 
oktober meer dan 500 scholieren en tientallen zij
instromers en docenten, ondernemers en bestuurders. 
Gastheer was autobedrijf Van Tilburg-Bastianen (DAF) op 
bedrijvenpark Medel bij Tiel. Maar ook andere bedrijven 
stelden hun locaties open voor de leerlingen en zij-instro-
mers. Uit de hele regio kwamen leerlingen zien en vooral 
ondervinden dat werken in de logistiek leuk is. Ze werden 
met bussen vervoerd, ook naar andere locaties. Bij elkaar 
deden 25 bedrijven en organisaties mee aan deze kennis-
making met de wereld van transport en logistiek. 

“Het gaat goed met de logistieke ondernemingen in 
Rivierenland, en daarmee groeit de behoefte aan goed 
personeel”, vertelde Frank Engelbart, projectmanager
Logistics Valley-Rivierenland voorafgaand aan de 
offi  ciële opening. 

“We kunnen elk talent goed gebruiken, instroom vanuit een 
opleiding of als zij-instroom, van MBO tot HBO, met en zonder 
vlekje, migrant of statushouder, het maakt niet uit. Meer 
dan 25 instanties en organisaties doen vandaag mee, Van 
Tilburg-Bastianen stelt zijn bedrijf open, de logistiek werkt 
prima samen.”

De opening ging met de druk op een grote rode knop, 
waarna de claxon van enkele trucks klonk. Voor die knopdruk 
waren op het podium Marian Alberts, directeur van ROC Rivor, 
Elfriede Boer, directeur van Werkzaak Rivierenland, Ben Brink, 
wethouder Economische Zaken van Tiel, Henny van Kooten, 
voorzitter van het speerpuntberaad Logistiek en Economie 
van de Regio Rivierenland en Johan Claassen, directeur van 
de Tielse vestiging van Van Tilburg-Bastianen. 

Er komt een zevende Dag van De Logistiek, zo bleek: 
parkmanager Margaret van Diermen van Pavijen in 
Culemborg nam het stokje over van Claassen, namens de 
Culemborgse logistieke ondernemer.
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Ben Hendriks, Logistics Valley Regio Nijmegen

Ik ben Ben Hendriks, Bedrijfskundige met ruim 35 jaar ervaring in de transport & logistiek waaronder ca 15 jaar 
een eigen bedrijf. En de laatste tijd werkzaam bij Logistics Valley Regio Nijmegen als projectmanager. 

Zonder transport & logistiek staat alles stil” vertelt het belang van de sector in de maatschappij. Er komt geen pak-
ketje op tijd aan zonder een gestroomlijnde logistiek. 

Logistics Valley is een triple helix organisatie welke de verbindingen legt tussen de ondernemers met de overheid 
en het onderwijs. De toegevoegde waarde van mijn rol is het leggen van de verbindingen tussen de ondernemers 

en tussen de ondernemers en de overheden alsmede het onderwijs. 

Ik ben er trots op dat wij met elkaar in een periode van corona / lockdown een innovatieve roadshow hebben 
georganiseerd.  We zorgen ervoor dat de dat de lijnen herkenbaar gaan worden maar ook veel korter. Daarnaast 

creëren we draagkracht binnen de samenwerking van ondernemers, overheden en onderwijs.  
Het grootste pluspunt is dat we door deze samenwerking meer / voldoende begrip genereren. 

Ik ben Frans Wijnands, werkzaam als coördinator bij Profi jt. Profi jt is een samenwerkingsverband van scholen uit 
het voortgezet onderwijs, het MBO (Graafschap College en Zonecollege) en het HBO in de regio Achterhoek en 

Liemers. 

Ik vind de logistiek een mooie sector die jongeren een perspectief biedt op een veelzijdige toekomst met goede 
carrièrekansen. Profi jt heeft vooral als doel om leerlingen te begeleiden naar een passende beroepsopleiding. Dat 
kunnen we in het onderwijs niet alleen door voorlichting en loopbaanlessen. Daar heb je de medewerking van 

het bedrijfsleven en instellingen voor nodig. Logistics Valley begrijpt dat heel goed.  

Wat Logistics Valley vooral goed doet is het volledig ontzorgen van de decanen en docenten van de scholen door 
de leerlingen een doordacht en compleet programma aan te bieden. En ook de naam ‘logistics’ eer aan doen door 

de scholen een voucher aan te bieden voor het vervoer van de leerlingen. 
De samenwerking tussen Logistics Valley en de scholen is een voorbeeld voor veel andere sectoren. 

Frans Wijnands, Profijt 

De dag van de logistiek- Interview Frans Wijnands & Ben Hendriks

In de toekomst zal onze samenwerking nog intensiever gaan worden. Is voor 
een ieder ook een uitdaging! 
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Frans Wijnands, Profijt 
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De dag van de logistiek- Dag van de logistiek krijgt in 2020 metamorfose

Dag van de Logistiek krijgt

in 2020 metamorfose!
Ondanks de Corona hebben de werkgroepen ‘Dag van de Logistiek’ in 
Logistics Valley’ besloten dat zij de Dag van de Logistiek toch 
door laten gaan. 
De bedrijven geven aan het belangrijk te vinden om de contacten met de 
scholen te behouden en kiezen dit jaar daarom voor een andere vorm. 

In grote lijnen pakt de hele regio Logistics Valley het op eenzelfde wijze 
op, maar elke hotspot vult de activiteit toch net weer iets anders in, 
passend bij de eigen regio. We nemen jullie mee in de invulling van de 
regio Liemers Achterhoek.In de regio Logistics Valley Liemers Achterhoek 
waar vorig jaar bijna 800 leerlingen de weg vonden naar de elf 
logistieke bedrijven uit de Liemers Achterhoek, zijn zij tot het volgende 
plan van aanpak gekomen.

Eind juni heeft Erik Weijers, trekker van het project namens het Graafschap College, een digitale sessie gehouden met 
alle decanen van de deelnemende Profi jtscholen. De decanen voortgezet onderwijs zijn toen bijgepraat over de 
vernieuwde plannen voor dit jaar. Direct na de sessie hebben alle Profi jtscholen een uitnodiging gekregen om weer 
mee te doen met de Dag van de Logistiek.  
Na de zomervakantie ontvangen alle deelnemende scholen een startpakket met daarin informatie voor de docent; 
Wat is logistiek eigenlijk? Wat maakt werken in de logistiek zo leuk en aantrekkelijk? Ook ontvangen zij een 
lessenpakket over magazijn en transport waar zij direct al mee aan de slag kunnen met hun leerlingen.  
Rond 29 oktober wordt elke deelnemende school bezocht door iemand van een deelnemend logistiek bedrijf; zoveel 
mogelijk vergezeld door een (oud)student logistiek van het Graafschap College. De leerlingen krijgen een interactieve 
gastles. De inhoud van deze gastles wordt de komende maanden samengesteld samen met ROC Rivor en 
ROC Nijmegen.  

Tot slot wordt een selecte groep van de bezochte leerlingen uitgenodigd om het logistieke bedrijf te komen 
bezoeken om daar een kijkje achter de schermen te krijgen.  
Deelnemende bedrijven in de regio Liemers Achterhoek zijn: HSF Winterswijk, Rabelink, Rotra, Kramp, Mainfreight, 
Rensa, 24/7 Tailorsteel, Gesink, Jos Dusseldorp, TB Truckservice, Aviko en Dachser.  

�����������������������
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Uitstel Week van de Logistiek regio rivierenland
en Liemers achterhoek

De Week van de Logistiek, vanaf maandag 26 oktober, wordt uitgesteld, maar niet afgeblazen: in het voorjaar is er wél 
een editie van. Corona is de oorzaak, de organisatie heeft er alle vertrouwen in dat komend voorjaar een passender 
gelegenheid wordt gevonden. 
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Binnen Logistics Valley ben ik vooral bezig geweest met de doorstroom van VMBO naar MBO. 
Denk hierbij aan de voorlichtingen over onze opleidingen op de VMBO scholen maar ook 

gastlessen. Leerlingen die op het VMBO het keuzedeel Distributie volgden, kwamen naar onze 
locatie om van de studenten logistiek teamleider praktijkles te krijgen. 

Door de samenwerking met andere MBO scholen hebben we de mogelijkheid kennis en kunde 
uit te wisselen, maar ook onze krachten te bundelen. Zo hebben we een logistieke open dag 
georganiseerd in het verleden, en hebben we deze in 2020 omgezet naar een Logistieke Road-
show waarbij we met een truck verschillende scholen bezochten om op die manier voorlichting 

te geven over wat het werken in de transport en logistieke sector inhoud. 

Mijn naam is Laura Ansems en ik werk als docent logistiek bij ROC Nijmegen. Sinds 6 jaar geef ik daar met veel 
plezier les aan leerlingen van de opleidingen logistiek medewerker en chauff eur goederenvervoer. 

Laura Ansems,
ROC Nijmegen

Henri Verploegen, transportbedrijf H.M Verploegen

De dag van de logistiek- Interview Laura Ansems & Henri Verploegen
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Logistieke roadshow
Regio Nijmegen groot succes groot succes
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Het concept 

De Logistieke Roadshow is praktijkonderwijs 
op locatie georganiseerd door het Logistiek 
Expertise Centrum (LEC) Regio Nijmegen met 
als doel om leerlingen uit het middelbaar on-
derwijs kennis te laten maken met de logistieke 
sector. De Logistieke Roadshow bestaat uit een 
oplegger en drie elektrische voertuigen die 
van school naar school gaan om leerlingen 
uit te dagen met logistieke challenges. In de 
oplegger bevindt  zich een Escape Room en bij de 
elektrische voertuigen kunnen de challenges 
Tetris, You’ve Got Freight en Kettingreactie ge-
speeld worden. De leerlingen maken hierbij in 
groepen kans op mooie prijzen wanneer ze de 
highscores verbreken. Op deze manier maken 
leerlingen op een uitdagende en interactieve 
manier beter kennis met de logistieke sector. 

De Logistieke Roadshow vindt plaats van 
maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober 
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Challenges

De Logistieke Roadshow bestaat uit een viertal challenges, te 
weten: Escape Room, 
Tetris, You’ve Got Freight en Kettingreactie. Hierbij een korte 
uitleg per challenge. Iedere challenge duurt maximaal 15 minuten. 

De Escape Room is een challenge waarbij leerlingen door 
puzzels op te lossen een pakket zo snel mogelijk uit de truck 
moeten zien te krijgen. De groep die dit als snelst doet, wint. 

Bij Tetris krijgen de leerlingen verhuisdozen die ze zo snel 
mogelijk passend in een elektrisch voertuig moeten zien te krijgen. 
You’ve  Got Freight is een bordspel met een logistieke  uitdaging 
waarbij leerlingen de rol van logistiek dienstverlener aannemen 
en containers moeten transporteren van een haven naar het 

binnenland.

Kettingreactie is een challenge waarbij leerlingen met logistieke 
attributen een zo lang mogelijke en werkende kettingreactie moeten 
bouwen. Hierbij moet een bal van punt A naar punt B zien te komen. 

Deelnemende partijen 
De deelnemende partijen zijn: Kristallis Aventurijn Nijmegen, Kristallis Park Neerbosch Nijmegen, Mondial College 
Nijmegen, REA College Nijmegen, Citadel College Lent, Maaswaal College Wijchen, Montessori College Groesbeek, 
Pro College Boxmeer, Metameer Jenaplan Boxmeer, Elzendaal College Gennep, Het Hooghuis Oss en het UWV Werk-
bedrijf Nijmegen. 

De dag van de logistiek- Logistieke roadshow regio Nijmegen

Laura Ansems,
ROC Nijmegen
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Lenny Kloppenburg, Graafschap College

Stan Vloet, ROC Rivor

Ik ben Stan Vloet, bestuursvoorzitter van ROC Rivor en bestuurslid van Logistics Valley 
Rivierenland.  ‘Iedereen, ook onze studenten, heeft een eendimensionaal beeld van 

logistiek. Een beeld dat ik niet herken, ik voeg er altijd een woord aan toe: zorglogistiek, 
bezorglogistiek, levensmiddelenlogistiek’,  

Een website als ‘In de Logistiek Rivierenland’ is heel goed om het eendimensionale beeld te veranderen, een andere 
werkelijkheid te presenteren. Het blijft helaas een digitale werkelijkheid, terwijl onze studenten zo graag in de bedrijven 

kijken en daar van leren. Gezien de huidige crisis is het uitdagend hen aangehaakt te houden bij hun opleiding. 
Maar het rivierengebied heeft tegelijkertijd een fantastische logistieke sector: bijna dagelijks krijgen we telefoon van 

ondernemers met de vraag hoe het gaat, of ze iets voor ons kunnen doen. 

Daarom hebben we het plan om te kijken of we digitale gastlessen kunnen maken voor de studenten. Want de praktijk 
horen en zien is voor hen het mooiste dat er is. De opleiding logistiek en transport op ROC Rivor is aan het veranderen, 
net als de werkelijkheid waarvoor ze opleidt. Er is niet meer één opleiding voor één baan van één kandidaat. Logistiek is 

voor mij met zo veel verbonden, bij transport en bevoorrading komt logistiek kijken, maar ook techniek en ICT, de 
logistiek is zo veel meer dan dozen op pallets in vrachtwagens. 

Daarom is het goed dat we als Logistics Valley Rivierenland, bedrijfsleven, onderwijs en overheden werken aan het anders 
positioneren van de sector, die in onze regio een groot werkgever is. Want praktisch alles heeft met logistiek te maken, 
we willen hier op Rivor dan ook ervoor zorgen dat in de school de schotten tussen verschillende opleidingen wegvallen. 

Zodat je logistiek, techniek en ICT in je vakkenpakket kunt combineren. Dat heb je later immers allemaal nodig. 
We hebben erg veel expertise in huis, studenten moeten her en der kunnen shoppen. Modulair opleiden noemen we dat. 
Net als de docenten trouwens, die door ontschotting worden uitgedaagd hun vaardigheden breder in te zetten. Logistiek 

is immers altijd een ondersteunende expertise voor zaken als retail, zorg of de levensmiddelensector.  

Kijk bijvoorbeeld maar naar BOL.com, de thuiszorg of Picnic. Hun werk is erg afhankelijk van een goede logistiek. 
Met Logistics Valley zoek ik de verbinding. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben heel veel gemeenschappelijk, 

daar worden we ons bewust van. We worden allen geraakt door dezelfde uitdagingen en moeten in 
gemeenschappelijkheid de oplossingen met en voor elkaar vinden Daarbij is Logistics Valley Rivierenland een serieuze 

gesprekspartner als het gaat om richting kiezen. 

De dag van de logistiek- Interview Stan Vloet & Lenny Kloppenburg

Samen leren, samen delen èn samen leren delen passen bij het 
Graafschap College en onze regio.Laten we ons gezamenlijk inspannen 

om studenten voor deze mooie branche aan te trekken. 
Doorkennis te blijven delen in bijvoorbeeld masterclasses of bij de 

ontwikkeling van lesmateriaal kunnenwe innoveren.

Ik ben Lenny Kloppenburg, werkzaam als Senior opleidingsmanager Wegtransport en Logistiek bij hetGraafschap College
De logistieke branche is altijd in beweging. Logistieke bedrijven zoeken continu naar verbeteringen in
bedrijfsprocessen, innovaties, duurzame ontwikkelingen en samenwerkingen. Het is nooit saai. Het is

prachtig om daar studenten voor te mogen opleiden.

Mijn voorgangster heeft de start gemaakt in de samenwerking, deze heb ik kunnen voortzetten. Ik
ben er trots op dat mijn collega’s nog nauwer zijn gaan samenwerken met de bedrijven in de regio en
met de ander roc’s. Zo hebben we een fantastisch event georganiseerd voor vmbo-leerlingen, goede
masterclasses voor bedrijven/studenten en uitdagende praktijkopdrachten voor onze studenten.

Door samen de krachten te bundelen, bereiken we meer. Onze expertise groeit, we delen
kennis/vaardigheden.
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Stan Vloet, ROC Rivor
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Practoraat Logistiek
Practoraat - Practoraat logistiek
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Logistics 
Valley in 
Gelderland

Logistieke bedrijven 
in de regio

Urgentie

Vraag van het  bedrijfsleven

35 000 
vacatures 
in 2015

Aanbod van  personeel

22



Practoraat - Practoraat logistiek

Rol van het practoraat logistiek

Logistiek in het MBO
����  �����	����������������������������	
���������	�����
������������
- Niveau 4 

- Niveau 3 

- Niveau 1

- Niveau 2 

Middenkader supervisor
Manager - Teamleider - Planner

Uitvoerend Log.medewerker - Chauff eur - 
Bezorger - Magazijn medewerker

‘Onderzoek’ in het MBO
������������������������������������
������	������������������������������
�
���������������	��
- Opleiden in de veranderende praktijk.
- Opleiden van fl exibele logistieke professionals met       
21ste eeuwse vaardigheden.
- Onderzoekend vermogen ontwikkelen.
- MBO’ers voorbereiden op doorstuderen in HBO.

���������������������������������������
�����
���������
- Verbinden van MBO’s in Logistics Valley.
- Verbinden van onderwijs en beroepenveld. 
- Bijdragen aan verbinding van MBO en HBO.

����������
- Bijdragen aan hybride leren.
- Bijdragen aan roltransitie docent.

Werken in en aan een krachtige leeromgeving.

��������
��
- Facilitator van de ontwikkeling van studenten en docenten in het 
MBO.
- Bijdragen aan ontwikkeling van MBO-professionals in het werkveld.

���������
- Bijdragen aan actuele en innovatieve content; 
- Creëren van cross overs; 
- Bieden van een kennisplatform voor de sector in de regio;

Rol van het practoraat
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Film practoraat beroepsonderwijs          in  Logistics valley - juni 2019Film practoraat beroepsonderwijs          in  Logistics valley - juni 2019Film practoraat beroepsonderwijs          in  Logistics valley - juni 2019Film practoraat beroepsonderwijs          in  Logistics valley - juni 2019Film practoraat beroepsonderwijs          in  Logistics valley - juni 2019

De kern practoraat = vernieuwing van wat 
het beroep vraagt/andere competenties, 
technische component, ict etc. in kun-
nen bedden in het onderwijs door praktijk
gericht onderzoek, waarbij de kwaliteit van 
de opleiding omhoog gaat, dat is goed voor 
bedrijfsleven, maar ook voor de student. 

De bedrijven hebben gevraagd om fl exibeler onder-
wijs dat meer vraaggestuurd werkt met bedrijven 
zodat studenten weten wat er speelt en waar het naar-
toe gaat. Er verandert veel in de beroepen, 
sommigen verdwijnen en er komen nieuwe beroepen 
bij. In de logistiek speelt ICT een steeds prominentere 
rol en natuurlijk duurzaamheid.  

Vanwaar dit practoraat? 

In deze regio zijn 3 logistieke hotspots met een hele hoop logistieke 
bedrijven in hun achterban: Logistiek expertisecentrum Nijmegen, 
logistieke hotspot Rivierenland en Logistieke hotspot Liemers en 
Achterhoek, deze liggen aan de A15. Die hotspots werken samen 
in Logistics Valley. Als de hotspots samenwerken is het logisch dat 
ook de bij hen aangesloten ROC’s samenwerken, die hun studenten 
immers opleiden voor de logistieke bedrijven in hun regio. 
We organiseren bijvoorbeeld met elkaar de open dag voor de
 logistiek hier in de regio. En de ROC’s delen hun kennis en ervaring 
met elkaar. Docenten van het ene ROC geven bijv. workshops op het 
andere ROC. We kunnen van elkaar leren. Samen kom je verder. 

Dit Practoraat is een samenwerking van 3 ROC’s, wat is de 
meerwaarde hiervan? 

Waarom is het belangrijk 
In de logistieke wereld verandert er 
zoveel en het gaat zo snel, dat kan het 
onderwijs niet bijhouden. Daarom is 
samenwerken met het bedrijfsleven 
en andere partners op het gebied van 
innovatie een must. 

Practoraat - Film practoraat beroepsonderwijs
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Film practoraat beroepsonderwijs          in  Logistics valley - juni 2019Film practoraat beroepsonderwijs          in  Logistics valley - juni 2019Film practoraat beroepsonderwijs          in  Logistics valley - juni 2019Film practoraat beroepsonderwijs          in  Logistics valley - juni 2019Film practoraat beroepsonderwijs          in  Logistics valley - juni 2019

Wat is het onderzoek
Een van de belangrijkste dingen die we hier doen is vraaggestuurd onder-
wijs. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Docenten halen een praktische 
onderzoeksvraag op bij hun leerbedrijf en laten studenten deze vraag in 
groepen door  studenten oplossen.  Dit  projectmatig werken vraagt hele 
andere competenties van docenten. Ze moeten de vraag vertalen naar on-
derwijs, maar in het proces ook studenten coachen en begeleiden in plaats 
van kennis doceren. De practor helpt ze daarbij. Zo is hij vanochtend een 
groep docenten aan het trainen in projectmatig werken en in het doen van 
praktijkgericht onderzoek.  

Waarom hebben de studenten hier profi jt van
Wij denken dat we op die manier beter kunnen 
aansluiten op de opleidingsvragen van het 
bedrijfsleven, waardoor studenten sneller 
inzetbaar zijn. Tegelijkertijd creëren we een klimaat 
voor studenten waarbij ze leren leuk vinden, omdat 
ze leren ahv ‘echte’ vraagstukken. 
Daarbij moeten ze de zogenaamde 21st century  
skills toepassen: samenwerken, communiceren, 
creatief oplossingen bedenken, presenteren etc.

Wat zijn de hoogtepunten die je 
tot nu toe hebt meegemaakt 
We zijn nu in het derde jaar bezig 
en waar we vorig jaar 6 projecten 
hadden is dat nu al gegroeid naar 
meer dan 30. 
Daar kunnen we trots op zijn! 

Hoe denk je dat het er over 2 jaar uitziet, wat is er 
bereikt?  
Over 2 jaar zijn alle docenten getraind in projectmatig 
werken en is dit ingebed in het onderwijs. Docenten 
halen structureel door praktijkonderzoek de oplei-
dingsvraag op bij bedrijven waardoor ze in kunnen 
spelen op ontwikkelingen in de marktsector en Leven 
Lang Ontwikkelen.  

Practoraat - Film practoraat beroepsonderwijs
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Als studenten
beter moeten 
worden,  geldt 
dat ook voor 
de docent

vragen 

Ronald Beckers
5
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2
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‘Het begon met het project  “Beroepsonderwijs in Logistics Valley”, 
dat gefi nancierd wordt vanuit het Regionale Investeringsfonds mbo 
(RIF). Logistics Valley bestaat uit drie Gelderse logistieke hubs: 
Rivierenland Tiel, Nijmegen en Liemers-Achterhoek. 
Het practoraat is een onderdeel van dit RIF-project. We houden ons 
bezig met vraaggestuurd en projectonderwijs en proberen 
studenten beter voor te bereiden op een toekomst in de logistiek.’

�����������
�������	��������������
‘Bij aanvang vroegen we logistieke bedrijven waar ze behoefte aan 
hebben. We zijn vervolgens niveau 4-studenten meer beroepsmatig 
op gaan leiden. In groepjes van drie werken ze gedurende acht 
weken aan oplossingen voor logistieke problemen van bedrijven. 
De studenten werken vanuit school, maar verzamelen twee keer een 
dagdeel informatie in het bedrijf. Op basis daarvan bedenken ze een 
oplossing. Een bedrijf waar veel heftrucks op de werkvloer rijden, 
vraagt bijvoorbeeld aan de studenten om een 
verkeersprotocol te maken. We zijn nu zo’n twee jaar bezig en 
veertig projecten verder.’

3
������������������	���������������
‘De reacties zijn positief. Bedrijven vinden het een goede manier om 
in contact te komen met studenten en hun niveau te zien. 
Studenten vinden het leuk dat ze niet aan een fi ctieve casus werken, 
maar aan een echte vraag van een echt bedrijf. Ook docenten zijn 
positief, al vergt het wel iets anders van hen. Ze hebben geen klas 
voor zich, maar vier groepjes die allemaal aan een ander project 
werken. Maar als studenten beter moeten worden, geldt dat ook 
voor docenten. Daarom heb ik voor de zomervakantie bij de drie 
docententeams van de ROC’s twee trainingen gegeven over het 
begeleiden van onderwijsprojecten en het stimuleren van 
onderzoekend vermogen bij studenten.’

aan 
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4 ��������������������������������	������������������
‘Dat is een beetje gek, zeker in het kader van deze rubriek. 
Het practoraat wordt gefi nancierd met RIF-gelden en die 
fi nanciering stopt eind 2020. Het practoraat stopt dan waarschijnlijk 
ook in z’n huidige vorm .’

5
�������
‘Het is niet geheel zeker of het practoraat helemaal ophoudt te 
be-staan. Dat is niet aan mij en op zich ook niet zo interessant. 
Voor het doel van het project zijn een practor en practoraat niet 
noodzakelijk. In het kader van verduurzaming van het project 
zouden de onderwijs-teams ook zonder practoraat verder kunnen 
met wat we nu al doen. Projectmatig werken in het mbo, wat we 
met dit practoraat in gang hebben gezet, heeft voor mij wel echt de 
toekomst. Traditioneel klassikaal onderwijs is iets van vroeger. 
Studenten hebben een kortere aandachtsspanne en willen weten 
waarom ze bepaalde kennis en kunde nodig hebben. Vraaggestuurd 
onderwijs in de beroepspraktijk kan daaraan bijdragen en hybride 
onderwijs ook. Ik heb er sowieso vertrouwen in dat het met de 
erfenis van dit practoraat goed komt. Veel van de vernieuwingen die 
we hebben geïntroduceerd, hebben al een plek in het onderwijs en 
de onderwijsteams gekregen.’

Practoraat - 5 vragen aan Ronald Beckers
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d Wil het mbo zich blijven vernieuwen dan moet het leren van de ervaringen van docenten, 

studenten en relaties met het werkveld. Dat is de kern van innovatie.  

Practoraten functioneren als een scharnier tussen de innovatie van de beroepspraktijk en 
vernieuwing van het onderwijs. Door o.a. praktijkgericht onderzoek ontstaat een (kwalitatieve) 
meerwaarde voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en 
beter beroepsperspectief ) en de docenten (professionalisering binnen het vakgebied) waardoor 
de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert. Er ontstaan steeds meer practoraten en de 
stichting �Ieder mbo een practoraat’ heeft de Clipjesfabriek de opdracht gegeven om de practoraten 
te portretteren.  

Aan het woord komen 
1. Projectleider
2. De practor 
3. Een docent 
4. Student(en) 
5. Beroepenveld/bedrijfsleven

- Matching van kennisvragen vanuit het logistieke 
bedrijfsleven en de kennisontwikkeling binnen de drie 
roc’s; 

- Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsagenda van het 
mbo in de regio; 

- Het opstellen van programma’s voor praktijkonderzoek 
in de logistieke sector. 

Het Practoraat is verbonden aan drie ROC’s, te weten: ROC Nijmegen, ROC 
Rivor in Tiel en Graafschap College in Doetinchem, het is vanaf 1 september 
2017 actief en maakt onderdeel uit van het project ‘Beroepsonderwijs in 
Logistics Valley’, dat gefi nancierd wordt vanuit het Regionale 
Investeringsfonds mbo (RIF). 

Er is een substantiële transitie gaande in de logistieke sector. 
Door de globalisering en de technologische ontwikkelingen houden 
logistieke bedrijven zich niet alleen meer bezig met opslag en vervoer. 

Van deze bedrijven wordt steeds meer gevraagd om te laten zien dat 
ze economische waarde toevoegen. In de logistieke wereld van nu staan 
daardoor logistieke processen in voortdurend veranderende ketens 
centraal. Dat vraagt om andere competenties van medewerkers in de 
sector, waarbij met name een beroep wordt gedaan op een 
onderzoekende houding en analytisch vermogen. En het vraagt logistieke 
professionals die kunnen omgaan met technologie. Om op deze vraag in 
te kunnenspelen is het Practoraat opgericht.

Het 
Practoraat 
Beroeps

onderwijs 
in

Logistics
Valley 

Doelen
De opdracht voor het practoraat is in eerste instantie kennis te ontwikkelen als basis voor een kwaliteitsimpuls van 
het logistieke middelbare beroepsonderwijs. 
Vooralsnog heeft het practoraat de volgende aandachtsgebieden: 

Binnen het practoraat streven we ernaar om op een 
gerichte en systematische manier het logistieke 
onderwijs te verbinden aan praktische vraag
stukken uit het logistieke bedrijfsleven in de regio’s 
Nijmegen, Rivierenland, Liemers en Achterhoek. 

Daarnaast participeren docenten en studenten van 
de drie deelnemende opleidingen in activiteiten 
van het practoraat.

Practoraat - Het practoraat in beroepsonderwijs logistics valley
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Op 1 januari 2020 
hebben we 
afscheid moeten 
nemen van practor 
Ronald Beckers.  

Practor Sjoerd Wensink 
verlegt het accent naar 
ondernemerschap 
en verduurzaming

Mijn naam is Sjoerd Wensink. Ik ben werkzaam bij het KennisDC 
Logistiek Gelderland / Lectoraat Logistiek & Allianties vande HAN University 
of Applied Sciences.

Ik ben Practor binnen de RIF publiek private samenwerking
‘Beroepsonderwijs in Logistics Valley’. Logistiek bestaat voor een groot deel 
uit het organiseren dat dingen goed gaan. 
Dit organiseren kan je niet alleen doen, maar doe je samen. 
Daardoor zal je binnen de logistiek altijd in samenwerking naar de beste 
oplossing moeten zoeken.

Als Practor kreeg ik de opdracht mee om op korte termijn resultaten te 
behalen, welke tegelijk zouden bijdragen aan de lange termijn doelstelling 
om de verbinding tussen de verschillende partijen te bestendigden. 
Met o.a. de serie Masterclasses en de start van het
ontwikkelen van het keuzedeel zorglogistiek is dat goed gelukt.

De samenwerking tussen het HBO en het MBO zorgt voor een leuke wissel-
werking tussen onderzoek en de beroepspraktijk. Door nog veel intensiever 
de samenwerking aan te gaan en via 
concrete acties de meerwaarde van de samenwerking aan te tonen kan 
deze richting toekomstbestendig worden en als vanzelf
sprekend beschouwd worden.

Practoraat - Interview Sjoerd Wensink

Ronald is op de HAN een nieuwe uitdaging aangegaan inde functie van 
manager onderzoek, innovatie en masters bij de Academie Educatie. 

De komst van Sjoerd Wensink viel samen met het ingaan van een nieuwe 
fase van deze Publiek Private Samenwerking in de logistieke sector. 
Waar Ronald de basis heeft gelegd voor om vraaggestuurd project
onderwijs  met de nadruk op de pedagogisch en didactische noodzakelijke 
competenties, legt Sjoerd het accent meer op ondernemerschap en 
verduurzaming. Net als zijn voorganger Ronald Beckers, werkt Sjoerd voor 
het lectoraat logistiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). 
Daarnaast is hij succesvol ondernemer met zijn bedrijf ‘Wensink 
Solutions’. Vanuit zijn werk bij het lectoraat logistiek heeft Sjoerd goed oog 
voor doorlopende leerlijnen VO-MBO-HBO. Als ondernemer is hij daarbij 
in staat om het onderwijs vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven aan te 
vliegen. Dankzij deze kwaliteiten denken we als beroepsonderwijs ook na 
2020 duurzaam en succesvol met onze partners samen te kunnen werken.

Op 1 januari 2020

Sjoerd Wensink
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01- Omschrijving

02 - Opdrachtgever
Micodo Transport BV 
Adres:      Bijsterhuizen 1134, 6546 AS Nijmegen 
Telefoon:   024 663 1250 
Contact:    de heer Noud Vink 
Functie:     Projectmanager / Planning  
Mail:      Logistics@micodo.nl

03 - ROC
Organisatie:  ROC Nijmegen 
Opleiding:     Logistiek en Mobiliteit 
Adres:           Energieweg 25, 6541 CW Nijmegen 
Docent(en):   de heer Paul van der Pal 
Mail:            p.vanderpal@roc-nijmegen.nl 
Telefoon:        06 40765282

04 - Relatie opdracht met KD 
P1-K1-W6: 
Beoordeelt het zorgsysteem en doet verbetervoorstellen 
De Manager Transport en Logistiek stelt periodiek vast of het 
zorgsysteem op het gebied van Kwaliteit, Arbo en 
Milieu functioneert zoals bedoeld. Hij betrekt hierbij, waar nodig, 
interne en externe deskundigen. Hij zorgt er voor dat de voor-
schriften op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu bekend zijn 
bij de medewerkers en ziet er ook op toe dat deze voorschriften 
worden nageleefd. Indien er aanpassingen in het zorgsysteem 
gewenst zijn formuleert hij verbetervoorstellen. 

B1-K2-W1: 
Doet verbetervoorstellen 
De Kaderfunctionaris Transport en Logistiek doet voorstellen 
ter verbetering van het logistieke proces en ter verbetering van 
werkzaamheden die hiermee samenhangen. Hij analyseert 
knelpunten, problemen en signalen in het logistieke proces en 
stelt verbetervoorstellen voor aan zijn leidinggevende/
opdrachtgever.

05 -  inhoudelijke leerdoelen
Leerdoelen m.b.t. logistieke situaties, bijvoorbeeld: de student
- bezit specialistische kennis van veilig werken in de logistiek 
- bezit specialistische kennis van 
- opslagmaterieel en lastdragers 
- kan opslag- en vervoersconcepten toepassen  kan routeringen 
van goederen opstellen

06 -  overige leerdoelen
Leerdoelen gericht op projectmatig werken: 
- Een project uitvoeren voor een opdrachtgever 
uit de praktijk. 
- Samenwerken met andere studenten in een 
projectteam. 
- Opstellen van een plan van aanpak. 
- Informatie verzamelen en verwerken. 
- Op een zakelijke en gestructureerde manier 
mondeling en schriftelijk presenteren aan een 
opdrachtgever. 
- Leerdoelen gericht op persoonlijke ontwikkeling:  
- Initiatief tonen. 
- Bedenken van ideeën en oplossingen. 
- Ontwikkelen van een professionele houding die 
nodig is in de praktijk. 
- Refl ecteren op je eigen bijdrage in het project en 
de bijdrage van anderen. 
- Geven en ontvangen van feedback.

Micodo is een veelzijdig logistiek dienstverlener gevestigd op Bijsterhuizen in Nijmegen. Een van de disciplines van het 
bedrijf richt zich op activiteiten in de magazijnen. Er staan goederen opgeslagen, deels voor handel en deels voor 
evenementen waarvoor Micodo goederen opslaat en uitlevert. Een voorbeeld van dat laatste zijn tapinstallaties van
 Heineken die Micodo in opslag heeft, uitlevert naar evenementenlocaties, daar aansluit, na het evenement weer terug-
haalt, schoonmaakt en weer opslaat. Veel van de activiteiten van Micodo zijn seizoensgebonden waardoor het soms heel 
druk en soms juist rustig kan zijn in de magazijnen. In de magazijnen zijn er veel interne verkeerstromen ten behoeve van 
inslag, opslag en uitslag van goederen (klein en groot, veel en weinig). Er is een routing in de magazijnen zodat stromen 
niet teveel door elkaar lopen. Zo is er een ‘regel’ dat heftrucks het magazijn aan de ene kant inrijden en aan de andere kant 
weer uit. Toch is er sprake van kruisend verkeer of wordt de routing om diverse redenen niet nageleefd.
Micodo wil daar graag naar laten kijken. De vraag bij dit project is wat een optimale routing is in de magazijnen en hoe die 
routing aan de medewerkers duidelijk gemaakt kan worden, zodat ze die routing ook volgen.

07 -  Resultaten / producten
Tijdens de projectperiode werkt de student aan: 
- Plan van Aanpak 
- Presentatie / eindverslag 
- Voortgangsrapportage/logboek 
- Refl ectie

Project Intern verkeersprotocol Micodo Transport BV

Practoraat - Project intern verkeersprotocol Micodo transport BV
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Studenten 
Rivor leveren, 

onder leiding van 
HAN-studenten, prima 

verbetervoorstellen voor 
magazijn en goederenontvangst 
van het ziekenhuis Rivierenland!

De operationeel logistiek manager van het 
ziekenhuis was de opdrachtgever van het project. 

Het aanspreekpunt voor de Rivor-studenten waren 
echter drie studenten van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN) die een halfj aar een
 project voor het ziekenhuis deden gericht op de 
optimalisering van de goederenstroom voor de 
operatiekamers. 

De Rivor-studenten keken onder leiding van de 
HAN-studenten naar de minimale en maximale 
voorraden in de steriele OK-opslag en keken 
daarnaast naar verbeteringen voor de 
goederenontvangst en -opslag van het ziekenhuis. 

Tijdens de slotbijeenkomst op die vrijdag 
presenteerden zowel de Rivor-studenten als ook de 
HAN-studenten in het gebouw aan de Bachstraat 
hun resultaten in aanwezigheid van opdrachtgever 
van het ziekenhuis, docent Pernell Sohilait en practor 
Ronald Beckers. De Rivor-studenten hebben naast 
een prima presentatie ook een notitie opgeleverd 
waarin ze op basis van de 5S methode (lean) verbe-
tervoorstellen gedaan hebben voor het magazijn en 
de goederenontvangst.
De opdrachtgever was heel enthousiast over de 
samenwerking tussen de studenten van de HAN en 
Rivor en over dat wat ze als resultaat hebben 
neergezet. Reden genoeg om met trots en een goed 
gevoel terug te kijken op dit traject en op de mooie 
afsluiting. 

Op vrijdag 17 januari presenteerden de studenten van de opleiding Manager 
Transport & Logistiek van ROC Rivor de bevindingen van hun project voor het 
Ziekenhuis Rivierenland in Tiel (ZRT). 
Ze deden hun project in het kader van het Praktijklab van ROC Rivor. 
Het Praktijklab biedt een leeromgeving waarin Rivor-studenten voor en samen met 
het werkveld projecten doen waarbij ze werken aan kennisontwikkeling en 
vaardigheden als samenwerken, presenteren en rapporteren. 

Practoraat - Ziekenhuis Rivierenland
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Praktijkopdrachten Manager Transport 
en Logistiek

Het logistiekonderwijs in de regio stimuleren
Studenten Manager Transport en Logistiek (niveau 4)
voeren in het tweede en derdestudiejaar 
bedrijfsprojecten uit. Bij een bedrijfsproject draagt het 
bedrijfsleven een probleem aan, waarmee onze 
studenten projectmatig aan het werk gaan om een 
oplossing te realiseren. Een samenwerking waarbij we u 
van harte uitnodigen te participeren.

Op deze manier stimuleert u niet alleen het logistiek
onderwijs in de regio, maar geeft u uw betrokkenheid 
daadwerkelijk vorm.

De tijdsinspanning van het bedrijf bedraagt ongeveer 1 
dag per project.Ik wil graag meer informatie! Mail naar: 
a.jansen@graafschapcollege.nl

Intern verkeersreglement
Hoe wordt dit reglement nageleefd en welke aanpassin-
gen kunnen tot verbetering leiden.

Transportplanning
Wat zijn de gemiddelde stoptijden per adres. Welke 
gevolgen heeft het als je bij particulieren “direct op de 
bouw” gaat leveren. Wat is de gemiddelde stoptijd bij 
teruglaadadressen.

Laad-en Lostijden
Registreer de gemiddelde laad-en lostijden en kom met 
voorstellen om dit proces te optimaliseren.

Interne transportmiddelen
IIs er een juiste verdeling van interne 
transportmiddelen en worden ze op de juiste plek
 ingezet.

Interne transportmiddelen
Wat zijn de voor-en nadelen van het scannen van 
materiaal en het bijhouden van de voorraad in SAP.
Wat levert het gebruik van RFC chips op, wat zijn de 
kosten en wat is de terugverdientijd.

Practoraat - Praktijkopdrachten manager transport en logistiek
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 Hierbij kunnen we samenwerken en van elkaar leren. Kernopdracht is om de samenwerking tussen onderwijs en 
werkveld te intensiveren. Hierbij ben ik voor ROC Nijmegen aan de slag gegaan met bedrijfsmatige projecten. 

Het idee hierbij is dat studenten aan de slag gaan met een vraagstuk van een bedrijf. 
Dit kan van alles zijn zoals optimaliseren inrichting magazijn of van een werkproces. 

De oplossingen die studenten aandragen zijn soms 
verfrissend en verrassend. Dit is een prima manier voor studenten om aan het echte werk te ruiken.

Paul van der Pal,
ROC Nijmegen

Als studieloopbaanbegeleider van de BBL-opleidingen Planner wegtransport en de opleiding Supervisor.  Mijn rol 
bij Logistics Valley is 3 jaar geleden begonnen als vertegenwoordiging van het ROC Nijmegen in de samenwerken 

tussen Rivor Tiel en Graafschapscollege Doetinchem.

Ik ben Timo van Kuppeveld, 21 jaar oud en woon in Millingen aan de Rijn. Ik doe de opleiding 
manager transport en logistiek niveau 4 op het ROC in Nijmegen. 

Wat logistiek interessant maakt is dat een goede samenwerking belangrijk is. 
Elke schakel in het proces telt en levert resultaat op. Zonder logistieke medewerkers komen goederen niet bij de 

klanten. Als er iets misgaat kan het logistieke proces stilvallen. Hoe je dit oplost en hoe je hiermee omgaat zijn leuke 
dingen om mee bezig te zijn. Dit maakt de logistiek voor mij interessant.

Ik heb met een groepje een project gemaakt voor een nieuwe magazijninrichting van Elis Nijmegen. 
Hierbij hebben wij ons bezig gehouden met ‘wat er mogelijk is ‘en ‘ hoe we dat gaan doen’. Kosten en een onderzoek 

komen hier ook bij kijken. 
In mijn groepje was ik de voorzitter. Dit houdt in dat ik contact had met het bedrijf en de docent. Ook zorgde ik dat 

alles wat gedaan moest worden ook gedaan werd. Ik ben trots op het eindresultaat. 
Dat we in een paar weken een hele nieuwe inrichting hadden gemaakt met alle plussen en minnen ervan. 

Timo van Kuppeveld, student ROC Nijmegen

Practoraat - Interview Paul van der Pal & Timo van Kuppeveld

Mijn naam is Paul van der Pal. Meer dan 25 jaar beroepservaring in de logistiek voorna-
melijk in de transportsector. Na regelmatig gastlessen gegeven te hebben in november 

2014 de overstap gemaakt naar het onderwijs als 
docent Logistiek aan het ROC Nijmegen op de Energieweg. 

Je leert een bedrijf kennen wat bij onze opleiding past. Hier leer je veel van, 
omdat je ook met de praktijk gaat 

werken. Dan kom je al gauw dingen tegen wat kan of niet kan.  
Elis is een waardevol bedrijf, omdat het contact met dit bedrijf gewoon heel 

soepel loopt. Snelle en duidelijke 
reacties, dit is voor leerlingen heel prettig. 
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In“BeroepsonderwijsinLogistics
Valley” werken het MBO 
(ROC RIVOR, ROC Nijmegen, 
Graafschap College), het HBO (HAN) 
en het logistieke bedrijfsleven
 samen aan een betere aansluiting 
tussen het logistieke onderwijs en 
de behoeftes in het werkveld. 

Logistics Valley bestaat uit drie 
Gelderse logistieke hubs: Logistics 
Valley Rivierenland-Tiel, Logistics 
Valley Nijmegen en Logistics Valley 
Liemers-Achterhoek. 

Doel 

Vergroten van de instroom in het logistieke bedrijfsleven, Praktijkgericht 
beroepsonderwijs door maximale inbedding van de dagelijkse 
beroepspraktijk in de onderwijsprogramma’s en het versterken onderwijs 
ontwikkelingen met nieuwe onderwijsmodules. 

Practoraat 

Het practoraat is een onderdeel van dit de samenwerking. De practor is 
afkomstig uit het lectoraat logistiek van de Hoge school van Arnhem en Nij-
megen (HAN). Hij draagt samen met een groep MBO docenten logistiek bij 
aan de innovatiecultuur in het mbo; opleiden voor innovatief vakmanschap 
door het doen van praktijkgericht onderzoek, waar 
onderwijs en bedrijfsleven hun kennis en ervaring delen. 

Aanpak Vraaggestuurd Projectonderwijs  

Aan logistieke bedrijven wordt gevraagd of er een casus in de organisatie 
is waar MBO studenten verbetervoorstellen voor kunnen doen. In groepjes 
van drie niveau 4 studenten wordt gedurende acht weken gewerkt aan op-
lossingen voor logistieke problemen van bedrijven.  

De studenten werken vanuit school, maar verzamelen twee keer een dag-
deel informatie in het bedrijf. Op basis daarvan bedenken ze een oplossing. 
Na 3 jaar zijn er ruim veertig projecten uitgevoerd. 

Voorbeelden van projecten 

Een bedrijf waar veel heftrucks op de werkvloer rijden, vraagt bijvoorbeeld 
aan de studenten om een verkeersprotocol te maken.  

Een  transportbedrijf wil weten wat de gemiddelde laad- en lostijd van de 
auto’s gesplitst naar de distributie-auto’s en buitenland-auto’s.  

Om loods medewerkers effi  ciënter te laten werken is de vraag wat de
 knelpunten zijn voor de loods medewerkers in hun werkzaamheden.  

Bij een bedrijf raken, ondanks dat materialen bij binnenkomst en uitgifte 
worden gescand, nog vaak spullen kwijt. Door het in kaart brengen van de 
goederen stroom proberen studenten te achterhalen waar in dit proces de 
materialen zoek raken wat tijdverlies in de productie moet reduceren. 

Het  in begrijpelijke taal schrijven van werkinstructies voor medewerkers die 
om moeten gaan met een (nieuw) WMS systeem. 

Het maken van een trainingsplan voor beginnende medewerkers in een 
logistiek bedrijf zonder vooropleiding of voorkennis en rekening houdend 
met het veiligheidsaspect.

Reacties  
Bedrijven vinden het een goede 
manier om in contact te komen met 
studenten en hun niveau te zien. 
Soms zijn ze oprecht positief verrast 
met de praktische oplossingen die 
MBO studenten opleveren. Stu-
denten zijn meer gemotiveerd dan 
wanneer ze aan een fi ctieve casus 
werken.

1

2

3

4

5

6

Practoraat - Beroepsonderwijs logistics valley
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Het Graafschap College wil onze logistieke opleidingen zo goed mogelijk 
laten aansluiten op de behoeftes uit de markt. Daarnaast willen we onze 

instroom aan logistieke studenten op peil houden om aan de grote vraag van 
het werkveld te kunnen blijven voldoen. Ik hoop dat de bedrijven elkaar ook 

in de toekomst zullen blijven vinden.  

Erik Weijers, Graafschap College 

Mijn naam is Erik Weijers en ik ben o.a. relatiebeheerder bij ROC het Graafschap College. 

Ik ben afgestudeerd in de logistiek en 15 jaar werkzaam geweest in de logistiek. Dat was een mooie basis om de 
opgedane kennis over te dragen op de nieuwe generatie. Het ROC Graafschap College is daar een prachtige plek 
voor geweest. Logistiek zal altijd nodig blijven maar is constant in ontwikkeling. We willen het alsmaar sneller, 

makkelijker en goedkoper. Dat maakt het beroep zo uitdagend. 

Ik ben de trekker van de logistieke werkgroep in LV Liemers Achterhoek. Deze werkgroep bestaat uit allerhande 
logistieke bedrijven die de handen ineen hebben geslagen om meer mensen geïnteresseerd te krijgen in de logis-
tiek. In deze samenwerking ben ik de verbindende schakel geweest. Ons hoogtepunt was het gezamenlijk organi-
seren van de Dag van de Logistiek in oktober 2019. Op die dag zijn bijna 900 studenten uit onze regio op bezoek 

gegaan naar 12 logistieke bedrijven. Een top-logistieke prestatie! 

Practoraat - Interview Adrie Pol & Erik Weijers

Logistiek gaat in essentie over het slim organiseren van het primaire proces van een organisatie, supply chain of 
netwerk. Daar een bijdrage aan kunnen leveren is supergaaf! 

Ik vertegenwoordig de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen via het Bestuurlijk Overleg van Logistics Valley en zie 
de samenwerking met het MBO als toegevoegde waarde voor de logistiek in de regio Logistics Valley. Wij leveren de 

practor die werkzaam is in Beroepsonderwijs in logistics Valley. Het practoraat is o.a. belangrijk voor de 
verduurzaming van de samenwerking van het MBO met het lectoraat Logistiek & Allianties. 

Via praktijkgericht onderzoek probeer ik, samen met mijn collega’s, een bijdrage te leveren aan het meerjaren
programma van Logistics Valley en daar hoort een practoraat bij. Ik ben ontzettend trots op het feit dat het ons 

gelukt is om te komen tot een gezamenlijke roadmap (=het meerjarenplan).   

Een programmatische aanpak vanuit een gezamenlijke visie, waarbij het practoraat een noodzakelijke voorwaarde is.  
In de toekomst wil ik de impact van onze gezamenlijke inspanningen verder uitbreiden. 

Dennis Moeke, HAN

Ik ben Dennis Moeke (44), werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als 
lector Logistiek & Allianties en Lid van het Dagelijks Bestuur van het CoE KennisDC 

Logistiek.  Het lectoraat heeft een viertal focuspunten: Duurzame Logistiek, 
Zorglogistiek, Human Capital in de Logistiek en Datagedreven Logistiek. 
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Voorafgaand aan de Landelijke dag 
van de Logistiek met als thema 
‘verbinden’ heeft de projectgroep 
PPS Beroepsonderwijs in Logistics 
Valley een kennisbijeenkomst geor-
ganiseerd voor docenten logistieke 
opleidingen van ROC Nijmegen, 
Graafschap College (Doetinchem) en 
ROC Rivor (Tiel). 

Daarnaast lag de focus op de toekomst: 
waar kunnen de ROC’s van elkaar leren 
en op welke gebieden kunnen de ROC’s 
integraal samenwerken?  

Aansluitend werd door gastspreker 
Caroline Blom,  adviseur Strategisch 
Arbeidsmarktbeleid van 
werkgeversorganisatie Transport en
Logistiek (TLN) een masterclass 
gegeven over mogelijke logistieke 
beroepen van de toekomst.  

Deze middag vormde een bron van 
inspiratie voor verdere samenwerking. 

Op de Landelijke dag van de Logistiek, 
die de dag erop plaats vond, konden 
onderwijsinstellingen uit heel 
Nederland aansluiten bij diverse 
workshops, waaronder workshops over 
het Practoraat en de Publiek Private 
samenwerking binnen Logistics Valley. 

Middels een terugblik 
op het oorspronkelijke 
plan door practor Ronald 
Beckers 

projectleider Jacqueline 
Bijlsma werd geëva-
lueerd welke doelen 
behaald zijn en wat per 
onderwijsinstelling de 
successen zijn van de 
afgelopen periode. 

Kennisuitwisseling van de 3 ROC’s binnen Logistics Valley
Practoraat - Kennisuitwisseling van de 3 ROC’s binnen logistics valley
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&instrumenten die docenten kunnen gebruiken 
om met studenten van de eigen opleiding aan 
de slag te gaan met praktijkprojecten.

Ervaringen van de mbo-scholen met 
projectonderwijs zijn in de toolkit 
verwerkt tot handzame richtlijnen 

Bedrijven van Logistics Valley hebben het beroepsonderwijs verzocht om meer 
vraaggestuurd onderwijs te leveren. Ronald Beckers, voormalig practor van BLV, heeft met 
input van partners van deze publiek private samenwerking een praktische en onmisbare 
toolkit opgeleverd.
De toolkit is een uitgave van het practoraat Beroepsonderwijs in Logistics Valley. 
Het practoraat maakt onderdeel uit van de publiek-private samenwerking waarin de 
logistieke bedrijven van Logistics Valley en de logistieke opleidingen van ROC Nijmegen, 
ROC Rivor en het Graafschap College samen optrekken.
De voorbeelden die worden gebruikt zijn niet alleen afkomstig uit de logistiek en zijn 
daardoor herkenbaar en toepasbaar voor docenten uit alle domeinen van het mbo.
Het is een handvat voor alle docenten in het mbo  die vraaggestuurd (willen) werken voor 
het bedrijfsleven met studenten op niveau 3 en 4.
Meer informatie bij Jacqueline Bijlsma, projectleider Beroepsonderwijs in Logistics Valley, 
jacqueline.bijlsma@roc-nijmegen.nl

Toolkit begeleiden studentenprojecten

Practoraat - Toolkit begeleiden studentenprojecten
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Wat is het doel?
Vragen die ontstaan in de beroepspraktijk vormen de input voor studentprojecten.

 Deze toolkit helpt je bij het ontwerpen en begeleiden van die projecten. Vraaggestuurd onderwijs komt voort 
uit pps Beroepsonderwijs in Logistics Valley waarin MKB bedrijven door studenten worden geholpen met het 

oplossen van vraagstukken van hun bedrijf.

Voor wie is het bedoeld? Wat houdt de tool in?
Docenten uit alle domeinen van het MBO die in hun 
regio een kans zien om vraaggestuurd onderwijs te 
bieden.

Een verzameling van dertien concrete instrumenten 
die je kunt inzetten in diverse fasen van het project, 
zoals de opdracht voor vraagoriëntatie, 
gespreksformulieren, een stappenplan en 
beoordelingsformulieren.

Hoe gebruik je de tool?

De eerste stap
Verdiep je in de achtergrond om een beeld te 

krijgen over de wat, hoe en waarom van een vraag 
gestuurd onderwijs. 

Gebruik hiervoor depublicatie ‘Het begeleiden van 
studentprojecten in de beroepspraktijk’.

De tweede stap
Ga in gesprek met bedrijven in de regio en vertel 
over de aanpak van vraaggestuurd onderwijs. 

Breng aan de hand van een Business Model Canvas 
goed in kaart welke toegevoegde waarde vraag 

gestuurd onderwijs creëert.

De derde stap
Neem praktijkprojecten op in de studieplanning 

en bouw projecten structureel in je
 onderwijsplanning. Gebruik daarvoor de 

werkbladen A, B, C.

De vierde stap
Zet een project op met studenten en gebruik 

daarvoor de werkbladen 
D, E, F, G, H, I, J. 

De vijfde stap
Sluit het project af met een presentatie 

in het bedrijf. 
Gebruik daarvoor de 

beoordelingsformulieren

Practoraat - Katapult
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Ik ben Susan Koenders, directeur van Cocon Print & Fulfi lment in Doetinchem. Wij zijn 32 jaar 
geleden gestart met het bedrukken van enveloppen, hebben onze dienstverlening uitge-
breid en zijn uitgegroeid tot een full-service bedrijf dat de gehele dienstverlening in de off - 

en online communicatie kan verzorgen.  

Logistiek is een interessant spel tussen vraag en aanbod. Het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van 
de goederenstroom voor onze klanten. Ik vind het een uitdaging om mee te denken met de klant en samen te 
zoeken naar de beste oplossingen voor hun vraagstukken. Wij zijn gespecialiseerd in het bedenken van slimme 
oplossingen voor complexe logistieke processen om het de klant makkelijker te maken. Ik haal veel voldoening 

aan het uitbouwen van langdurige klantrelaties en meebewegen met de markt.  
Als bestuurslid van Logistics Valley vind ik het belangrijk om Logistics Valley minder politiek gestuurd te  maken, 
meer slagkracht te creëren en hamerstukken van projecten te maken. Verder vind ik het belangrijk dat Logistics 

Valley beter op de kaart gezet wordt en dat we uitstralen wie we zijn. Veel ondernemers weten nog niet wie of wat 
Logistics valley is dus daar moet meer aandacht aan besteed worden.  

Cocon is een erkend leerbedrijf dat graag met stagiaires werkt. Ik ben trots op het feit dat we jongeren kennis 
laten maken met logistiek en hun laten inzien dat logistiek veel meer is dan het rijden in een vrachtwagen. Het 
delen van vraagstukken en het uitwisselen van kennis om elkaar sterker te maken is de toegevoegde waarde van 
deze samenwerking. Het grootste pluspunt vind ik door over elkaars grenzen heen te kunnen kijken, je een ande-

re kijk op je organisatie kunt krijgen waardoor je tot betere inzichten kunt komen.  
Ik ben ervan overtuigd dat we door de handen in één te slaan meer kunnen bereiken en Logistics Valley / Gelder-
land beter op de kaart kunnen zetten zodat we niet “het achterland” van Nederland worden dat alleen als door-

voer van Rotterdam naar Duitsland gezien wordt. 

Susan Koenders, Logistics Valley 
Liemers Achterhoek

Practoraat - Interview Susan Koenders & Miranda Vodegel

Miranda Vodegel, Kennis DC Logistiek Gelderland

Mijn naam is Miranda Vodegel. Ik ben werkzaam als manager van het KennisDC Logistiek Gelderland / Lectoraat 
Logistiek &amp; Allianties van de HAN University of Applied Sciences.

Interessant aan de logistiek vind ik de verscheidenheid aan activiteiten die plaatsvinden in deze sector. Daarbij is het 
echt super tof dat het logistiek denken en handelen kan bijdragen aan het beter

omgaan met maatschappelijke vraagstukken. 

Neem als voorbeeld het transport van het Covid vaccinof ondersteuning 
bij datagedreven vraagstukken.Ik heb mee kunnen denken aan het tot stand komen van een plaats voor een practor 

in het BLV en hoe op een goede manier invulling te geven aan deze nieuwe functie in het mbo. 
Trots op het feit dat er door deze practor uit ons 

HAN lectoraat nu ook mbo-studenten deelnemen aan een project in hethbo: Netwerk 
DAC.Het grootste pluspunt van deze samenwerking is de verbinding van het hbo met het 
mbo en viseversa die door de practor makkelijker tot stand komt. Ik ga ervan uit dat de 
ROC’s de meerwaarde vaneen practor ook zien en open staan voor een vervolg van deze 

samenwerking.
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Susan Koenders, Logistics Valley 
Liemers Achterhoek Leren & Innoveren

Practoraat:  een leeromgeving waarin ROC 
docenten, studenten en bedrijfsleven 
samenwerken aan actuele vraagstukken uit 
een vakgebied.

Aandacht voor: 
Vakinhoudelijke vernieuwing; 
Onderwijskundige vernieuwing.

Wat is een Practoraat? De MBO Praktijkopdracht
Projecten met studenten voor bedrijven
Het Practoraat ‘matcht’ bedrijven met een 
praktische opdracht of probleem met 
studenten logistiek (niveau 4) 
Studenten werken 8 tot 10 weken, onder 
begeleiding van hun docenten, deze 
praktijkopdracht uit . Vindt plaats naast de 
reguliere stage (BPV) 
Vraagarticulatie bij logistieke bedrijven:  
vraagstukken van de werkvloer

De MBO Praktijkopdracht
Voorbeelden van projecten

- Veiligheid en routing in 
magazijnen
- Optimaliseren magazijninrichting
- Route-optimalisatie 
transportbedrijf
- Voorraadbeheersysteem
- Trainingsprogramma Logistiek
personeel
- Chauff eurshandboek

De MBO Praktijkopdracht
Wat leveren deze praktijkopdrachten op?
Voor bedrijven:
Oplossingen voor praktische problemen.
Direct contact met MBO buiten de BPV om.
Mogelijke input in het onderwijsprogramma.

Voor studenten:
Opdoen van praktijkervaring buiten de BPV om.
Leren om vraagstukken uit de praktijk 
systematisch aan te pakken.
Ontwikkelen van logistieke competenties van de 
toekomst

Roltransitie voor de docent - Van frontaal lesgeven naar coaching in groepjes

Een klein onderzoekje

Wat zijn de logistieke compentities van
 de toekomst

Practoraat - Praktijkopdrachten
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Logistics Valley Rivierenland leerbedrijf | Nieuws | Logistics Valley 
Logistics Valley Rivierenland leerbedrijf 

Voor een actief social-media profi el van de nieuwe website voor werkzoekenden in de logistiek heeft 
Logistics Valley Rivierenland twee ROC-Rivor-stagiaires. Gijs en Collin voeren de campagne voor de nieuwe site In de 

Logistiek Rivierenland.nl Maar dat betekende wel, dat Logistics Valley Rivierenland leerbedrijf moest worden. 

Reachtruckchauff eur
Als reachtruckchauff eur ben jij koning(in) van het 
magazijn. Met je reachtruck verplaats en stapel je zware 
goederen, vooral op plekken met weinig 
manoeuvreerruimte. 

Je laadt en lost en assisteert bij andere magazijntaken: 
producten ontvangen en controleren, voorraaf beheren, 
orders voorbereiden en je rapporteert aan de 
warehousemanager.

Wat is een Reachtruckchauff eur?
Vraag je je af wat een reachtruck is? In ieder geval geen 
heftruck. Een reachtruck is een compacter en daardoor 
ideaal voor kleine ruimtes. Bovendien is de “mast” van 
de reachtruck verder in de hoogte uitschuifbaar dan die 
van een heftruck. 

Daardoor vind je reachtrucks dikwijs terug in het ma-
gazijn met hoge stellingen. Een laatste verschil met de 
heftruck is dat je als reachtruckchauff eur dwars op de 
truck zit. Om met de reachtruck te mogen rijden, moet je 
een reachtruck-opleiding hebben 
gevolgd. Een reachtruckcertifi caat geldt als bewijs van je 
opleiding. Het takenpakket van een 
reachtruck-chauff eur is uiteenlopend.

Practoraat - Logistics valley rivierenland leerbedrijf
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Onderwijs
ontwikkeling



Jacqueline Bijlsma,
projectleider 
2018-2021

Caroline Blom-de Ruiter, TLN

Ons eten in de supermarkt, de zorg (denk aan alle corona inentingen die nu wereldwijd gebeuren), maar ook in de 
bouw, bij evenementen, het vervoer van reisbagage op vliegvelden.  Zonder de logistiek loopt alles letterlijk in het 

honderd. En wij zijn er in Nederland erg goed in! 

Als projectleider ben ik de verbinder tussen alle partijen. Ik bewaak het proces en zorg ervoor dat de ideeën uit het 
plan vertaald worden naar praktisch uitvoerbaar MBO onderwijs voor studenten van toegevoegde waarde voor 

bedrijven. 

Logistics Valley is een natuurlijke samenwerkingspartner geworden van het MBO. De ROC’s hebben elkaar goed 
leren kennen. Er is vertrouwen, partijen gunnen elkaar hun successen en delen die. Die samenwerking blijft 

bestaan. Partners gaan elkaar niet meer loslaten.

Mijn naam is Caroline Blom-de Ruiter, werkzaam bij TLN als adviseur strategisch 
arbeidsmarktbeleid. Instroom via beroepsonderwijs is daarbij erg belangrijk en ook het door 
ontwikkelen van medewerkers in de sector via LLO. Ik ben met logistiek DNA geboren, het 

organiseren van processen en het creatief oplossen van problemen onderweg in een 
logistieke keten vind ik persoonlijk erg interessant. 

In deze PPS maak ik deel uit van de stuurgroep, waarin ik de verbinding heb proberen te leggen tussen de 
wensen van het sectorale bedrijfsleven en de mogelijkheden die er via de drie aangesloten MBO’s zijn. 

Dat heeft tot mooie resultaten geleid, die zelfs landelijk impact hebben. 

���	
��������������������������������
Meer samenwerking tussen regionaal bedrijfsleven en het ROC Beter inzicht in mogelijkheden voor LLO via ROC’s 

in deze regio Aangereikte oplossingen op landelijk niveau voor bijv. MBO2-opleidingen 

Op basis van wat er nu al is bereikt, wil ik graag deze samenwerking in de 
toekomst voortzetten. Er is regionaal nog veel te doen om de instroom in 

opleidingen Transport en Logistiek op dit 
niveau te houden en om de regionale arbeidsmarkt in goede 

balans te houden. Dat vraagt om een doorlopend goed gesprek en gerichte 
actie om gezamenlijk onze 

doelen te bereiken. 

Ik ben Jacqueline Bijlsma, de projectleider, in dienst van ROC Nijmegen, maar werk voor 
alle partners. Logistiek vind ik een prachtig heel breed vak dat je op allerlei 

vakgebieden weer nodig hebt. 

Onderwijsontwikkeling - Interview Jacqueline Bijlsma & Caroline Blom-de Ruiter
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Hoe kun je de schooldag interessanter, 
leerzamer, afwisselender en spannender 
maken voor BBL studenten? Gamifi cation! 

De vier partnerscholen kregen vanuit 
Beroepsonderwijs in Logistic Valley 
maandag 22 juni de kans om het tegen 
elkaar op te nemen in de serious game 
Synchromania!  

Vooraf werden er drie teams geformeerd 
waarin afgevaardigden van ROC Rivor, ROC 
Nijmegen, Graafschap College en de HAN 
vertegenwoordigd waren. 

Het was de bedoeling dat ze tegen elkaar 
zouden strijden maar door technische 
problemen met Teams is het spel 
gezamenlijk gespeeld.  

Je ervaart de tijdsdruk, hectiek en 
afwegingen die je als logistiek planner of 
manager moet maken. 

Doel was om goed te scoren op drie pijlers; 
CO2 uitstoot, kosten en klanttevredenheid. 
Vooraf moet je een strategie bepalen en je 
kunt het niet over de gehele breedte goed 
doen of toch wel?  

Deze game kun je koppelen aan een 
lesprogramma en biedt de mogelijkheid om 
de uitkomsten klassikaal te bespreken. 

Nog leuker is dat je studenten van 
verschillende scholen tegen elkaar kunt 
laten strijden en een competitie op kunt 
zetten! 

Beroepsonderwijs in Logistic 
Valley aan de gamifi cation! 

Onderwijsontwikkeling - Gamification
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Vanaf juli 2020 zitten verschillende partijen met elkaar om de tafel om te kijken of de ontwikkeling van 
een keuzedeel zorglogistiek voor de arbeidsmarkt in de regio Logistics Valley interessant kan zijn. 
Niet zo vreemd om dit op te pakken terwijl we te maken hebben met een pandemie. 

Zorgprocessen Beter Maken 
met Logistiek (ZBML)

Wat begon als een eerste 
brainstorm heeft binnen 6 
maanden geleid tot een 
nauwe  samenwerking tussen 
veel verschillende partijen; 
HAN, ROC Nijmegen, ROC Rivor, 
Graafschap College en een 
aantal zorginstellingen uit deze 
regio, waaronder zorgcentra de 
Betuwe en Sensire. 

In november 2020 is de aftrap 
geweest met masterclass over 
zorglogistiek voor studenten 
van de ROC’s. 
Als toehoorders waren ook 
afgevaardigden van het Leer-
werkloket Nijmegen en de 
werkgeversvereniging Zorg en 
Welzijn midden en zuid 
Gelderland uitgenodigd. 

Vanaf januari 2021 wordt 
intensief samen lesmateriaal 
ontwikkeld onder leiding van 
practor Sjoerd Wensink. 

De ROC’s gebruiken daarvoor 
het materiaal van de minor 
Zorglogistiek van de HAN om te 
bewerken naar een keuzedeel 
voor het MBO.  

Onze partner, Het Lectoraat 
Logistiek van de HAN, verzorgt 
voor de MBO raad ook 
masterclasses voor docenten 
van de ROC’s in heel Nederland. 
De docenten van de ROC’s zijn 
er goed op aangesloten.

“ Vanochtend startbijeenkomst 
ontwikkeling keuzedeel 
zorglogistiek. Mooie samenwerking 
in de uitvoering met de collega’s 
van MBO en HBO!! ”
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“ Goed moment ”
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“ Goed bezig! ”

Beroepsonderwijs 
in Logistic Valley 
ontwikkelt een 

keuzedeel 
zorglogistiek

Onderwijsontwikkeling - Keuzedeel zorglogistiek
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Masterclass: PPS in RIF Logistics Valley 
Door: Jacqueline Bijlsma, projectleider Beroepsonderwijs in Logistics Valley, 
ROC Nijmegen, ROC Rivor, Graafschap College.  

Toolkit:  
Sinds een aantal jaar kent het mbo zogenaamde ‘practoraten’. Als praktische 
tegenhanger van de lectoraten in het hbo, dragen practoraten bij aan het vakin-
houdelijke en onderwijskundige vernieuwing in het mbo. 

Een practoraat biedt een leeromgeving waarin mbo-docenten en -studenten 
met het regionale beroepenveld samenwerken aan actuele vraagstukken uit het 
vakgebied. De practor geeft sturing aan die samenwerking. 

In de logistiek zijn er in Nederland twee practoraten en dus twee practoren. 
Ronald Beckers is practor logistiek van een practoraat waarin de logistieke 
opleidingen van drie mbo’s uit de Gelderse regio Logistics Valley zijn 
vertegenwoordigd, te weten ROC Nijmegen, ROC Rivor uit Tiel en het 
Graafschap College uit Doetinchem. Jaap Vos is practor logistiek voor het 
Summa College uit Eindhoven. 

Jaap en Ronald verzorgen op 8 november een rondetafelbijeenkomst over de 
samenwerking tussen logistieke opleidingen en het bedrijfsleven. Ze spreken 
over hun ervaring als practor en over de rol van praktijkgericht onderzoek in het 
mbo. Er is voldoende ruimte om ook je eigen ervaringen en ideeën te delen.

Beschrijving: 
Tijdens deze masterclass wordt u meegenomen in een aantal algemene 
begrippen: Wat is een PPS? Wat is een RIF? Wat is Katapult? 

Daarna krijgt u een concreet voorbeeld uit de praktijk waarin u meer leert over 
de do’s en de dont’s. 
De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: 
– Hoe en met welke partners is deze PPS tot stand gekomen?  
– Waar moet je op letten bij de start? 
– Wat was de ambitie in 2017 en waar staan we halverwege? 
– Wat zijn de successen van deze PPS en waar zien we knelpunten?  
– Welke rol heeft het practoraat?  
– Hoe is de samenwerking verlopen tussen de 3 ROC’s? 
– Welke kansen geeft deze PPS bij de invulling van het kwaliteitsplan van ROC’s? 
– Hoe gaan we verduurzamen? 

Samenwerking tussen 
drie ROC’s en het 
georganiseerde 
bedrijfsleven in 
verschillende regio’s. 
Wat levert dit op? 
Welke blijvende 
eff ecten zijn er? 
Hoe werkt een 
RIF-aanvraag? 
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1B

1C Practoraat
Door: Ronald Beckers, practor Logistics Valley, 
ROC Nijmegen, ROC Rivor, Graafschap College. 

MBO Leerlingen 
leren projectmatig 
werken met echte 
projecten uit het 
bedrijfsleven. 
Een voorbeeld van 
vraaggestuurd 
onderwijs. 
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Toolkit:  
Sinds een aantal jaar kent het mbo zogenaamde ‘practoraten’. Als praktische 
tegenhanger van de lectoraten in het hbo, dragen practoraten bij aan het vakin-
houdelijke en onderwijskundige vernieuwing in het mbo. 

Een practoraat biedt een leeromgeving waarin mbo-docenten en -studenten 
met het regionale beroepenveld samenwerken aan actuele vraagstukken uit het 
vakgebied. De practor geeft sturing aan die samenwerking. 

In de logistiek zijn er in Nederland twee practoraten en dus twee practoren. 
Ronald Beckers is practor logistiek van een practoraat waarin de logistieke 
opleidingen van drie mbo’s uit de Gelderse regio Logistics Valley zijn 
vertegenwoordigd, te weten ROC Nijmegen, ROC Rivor uit Tiel en het 
Graafschap College uit Doetinchem. Jaap Vos is practor logistiek voor het 
Summa College uit Eindhoven. 

Jaap en Ronald verzorgen op 8 november een rondetafelbijeenkomst over de 
samenwerking tussen logistieke opleidingen en het bedrijfsleven. Ze spreken 
over hun ervaring als practor en over de rol van praktijkgericht onderzoek in het 
mbo. Er is voldoende ruimte om ook je eigen ervaringen en ideeën te delen.

RIF-aanvraag? 

1C Practoraat
Door: Ronald Beckers, practor Logistics Valley, 
ROC Nijmegen, ROC Rivor, Graafschap College. 

Landelijke dag voor docenten logistiek (LDL 2019)

Onderwijsontwikkeling - Landelijke dag voor docenten logistiek
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Middenkader logistiek
Je  bent  al  werkzaam  als  (beginnend)  leidinggevende  en  loopt  in  de  
praktijk  tegen problemen aan als eff ectief communiceren op de werkvloer, 
het motive-ren  van  medewerkers,  culturele  diver-siteit  (taal  problemen),  
het  overwinnen  van  weerstanden  etc.  Deze  opleiding  geeft jou 
handreikingen om samen met collega’s   uit   verschillende   branches   
antwoorden  te  vinden  op  bovenstaan-de onderwerpen. 

Volg de opleiding 
Middenkader 
Logistiek samen 
met andere 
medewerkers van 
logistieke 
bedrijven uit de 
regio!

De opleiding is opgezet op initiatief 
van verschillende  bedrijven  uit  het  
samenwerkingsverband   Logistieke   
Hotspot   Rivierenland (LHR). 
Het doel is om hui-dig personeel goed 
op te leiden voor de middenkader-
functies. Dit gebeurt door samen  met  
medewerkers  uit  andere  (logistieke)  
bedrijven  probleemstellingen op te 
lossen. 

Deze  opleiding  start  met  een  
assessment  om  jou  beter  te  leren  
kennen  en  je  leerpunten  vast  te  
stellen.  Op  die  manier kunnen we je 
goed begeleiden en  leer  je  wat  je  
echt  nodig  hebt.  Het  assessment  
bestaat  uit  een  Octogram,  de OP5 
(vijff actorenmodel) en de SOST 
(communicatiestijlentest).
 De resultaten worden  aan  je  terug-
gekoppeld  in  een  gesprek met de 
trainer/docent. De opleiding bestaat 
uit de 3 hoofd thema’s Leidinggeven, 
communicatie voor leidinggevenden 
en bedrijfsvoering. In  het  eerste  
thema  Leidinggeven,  dat  6 lesdagen 
in 3 maanden duurt, komen de  
onderwerpen:  leidinggeven,  
leiderschapsvaardigheden,    samen-
werken,   communiceren,  inspireren,  
people  management,  coachend  

Je werkt in groepen van 6-8 
personen om  jouw  persoonlijke  
ontwikkeling  zo  optimaal  mogelijk  
aandacht  te  kunnen  geven.  Om  
de  drie  weken  is  er  een  studiedag   
waarop   de   bijeenkomsten  worden  
gehouden.  In  totaal  duurt  een  
module  circa  3  maanden.  

Tussentijds  werk je aan persoonlijke 
opdrachten en ontwikkel  je  zo  je  
leerdoelen.  

Tijdens  de  opleiding  ga  je  ook  op  
bezoek  bij  een ander deelnemend 
bedrijf voor het maken  van  een  
verbeterplan  voor  de eigen 
bedrijfsvoering op basis van een 
eigen analyse voor verbetering. 

De deelnemende bedrijven  brengen  
actuele  businesscases  in  die  ook  echt  
uitgevoerd  zullen  worden. Vanuit de 
bedrijven verzorgen gastdocenten 
lessen vanuit hun professionalisme. 
Deelnemers leren in teams met  elkaar  
een  oplossing  voor  vraagstukken  te  
formuleren.  Gedurende  het  traject  
wordt  relevante  theorie  aangeboden.

leidinggeven, inlevingsvermogen en 
ontwikkelgesprekken leren voeren aan 
bod.In   het   tweede   thema   
communicatie   voor  leidinggevenden,  
dat  6  dagen  in  3  maanden  duurt,  
werk  je  aan  de  onderwerpen;   
elementaire   communicatie-
vaardigheden,  vragen  stellen,  
communicatietechnieken,  feedback  
geven  en  ontvangen  en  
communiceren  met  derden en 
klanten. In het laatste thema bedrijfs-
voering, dat 4  dagen  duurt  in  3  
maanden,  werk  je  aan  inzichten  in  
het  primaire  bedrijfsproces,   
analytische  vaardigheden, planning,  
budgetteren,  procesoptimalisatie  
(verbeteren  en  veranderen)  en  inzicht  
in  welke  verbetertechnieken  er  zijn.
Bij  alle  modules  is  er  een  terug
koppeling  naar  jouw  testresultaten  
om  goed  maatwerk te kunnen leveren. 

Samenwerking met bedrijfsleven 

Hoe ziet de opleiding eruit? Opzet en tijdinvestering

Middenkader logistiek

Onderwijsontwikkeling - Middenkader logistiek
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Daarnaast zal Sjoerd Wensink, practor verbonden aan Beroepsonderwijs in Logistics Valley ook spreken. “Wie een 
kaderfunctie in de logistiek vervult moet tactisch en strategisch kunnen nadenken, of beter gezegd, mee erover 
nadenken. Daar krijgen de deelnemers tijdens deze gereedschappen voor”, aldus Wensink.  
Ook interesse? Neem voor meer informatie contact op met: adriepol@rocrivor.nl  

Aankomende september starten HAN en ROC Rivor de 
module Bedrijfsvoering van de Middenkaderopleiding 
Logistiek vanuit Beroepsonderwijs in Logistic Valley (BLV). 
Dit initiatief is ontstaan vanuit de wens van het regionale 
bedrijfsleven om zittend personeel een verdiepend oplei-
dingstraject op maat aan te bieden.  

In de opleiding wordt de praktische insteek van het MBO 
gecombineerd met de theoretische onderbouwing vanuit 
het HBO en de opgedane kennis is direct toe te passen in 
het eigen bedrijf.  
Op 8 juli krijgen de deelnemers alvast een voorproefj e in 
het Huis van de Logistiek op industrieterrein Medel te Tiel 
van docent Ruud van de Garde van de HAN. 

De module Bedrijfsvoering 
van de middenkader opleiding 
Logistiek mag op groot 
enthousiasme rekenen van 
de deelnemende logistiekers

Middenkaderopleiding Logistiek module 
Bedrijfsvoering start in september 2020 

Middenkader Opleiding
Loopt gesmeerd

Het gaat over zaken als lean 
organiseren, processen 
doorspitten en vernieuwen en 
fi nanciering van innovatie

Per les wordt bekeken of de 
negen deelnemers van 
Vonk&Co, Metaglas, Simon Loos, 
Bergtrans en Van der Velden 
bijeenkomen of dat er een 
videovergadering wordt 
gehouden. 
videovergadering wordt videovergadering wordt 
gehouden. 

De derde module begint op 10 
februari 2021. Aanmelden kan 
bij Elise Gerritsen 

Docent Ruud van de Garde van 
de HAN heeft het over theorie, 
maar vooral manieren om die in 
de praktijk te gebruiken. Hij is 
zelf nog als consultant 
verbonden aan logistieke 
innovators. 

TOELATING 
Jouw  werkgever  geeft  je  op  
voor  de  deze  opleiding,  Je  
bent  dus  al  werkzaam  in  de  
logistiek  in  een  
leidinggevende positie tussen 
‘werkvloer’ en management 
of directie.

DE OPLEIDING
Duur Minimaal 1,5 jaar

Start medio september 2019 

Niveau en leerweg Niveau 
4+ - duaal traject

LocatieCampus,  
Medelsestraat  Oost  17,  4004  LE 
Tiel 

ROC Rivor en Avans+ 
werken intensief samen met de 
bedrijven uit de LHR die zich  
gecommitteerd  hebben  aan  
het  manifest  om  kennis  te  
delen  en  gezamenlijke 
problemen te duiden en op te 
lossen.

KOSTEN
Deze opleiding kost € 2.950 
per deelnemer  (na  aftrek  van  
het  subsidiebe-drag  van  de  
Provincie  Gelderland,  die  de  
helft  bijdraagt).  
Boeken  en  leermiddelen zijn 
inbegrepen.

WAT MOET JE 
AANSCHAFFEN?
Je dient te beschikken over 
een laptop. Lesmateriaal  zal  
tijdens  de  opleiding  
uitgereikt worden.

WAT KUN JE NA DE 
OPLEIDING DOEN? 
Na  afronding  van  deze  
MBO-opleiding  4+,  kun  je  
vraagstukken  beter  duiden,  
maak  je  gebruik  van  je  
opgebouwde  netwerk  tijdens  
de  opleiding.  Je  kunt  jezelf   
bovendien verder  ontwikkelen   
door  het  gehele  HBO-traject  
af  te  ronden aan een 
HBO-instelling.

Onderwijsontwikkeling - Middenkader logistiek
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Mijn naam is André Jansen en ben werkzaam als senior docent bij het team Wegtrans-
port & Logistiek bij het Graafschap College sinds 1999. Ik ben begonnen in het transport 
als chauff eur in Nederland en naderhand als internationaal chauff eur geconditioneerd 

vervoer. Na het behalen van mijn ondernemersdiploma ben ik gestart als transportplanner 
met specialisatie het land Polen en heb dat 10 jaar gedaan. Tevens ben ik rijinstructeur 

grote voertuigen. 

Andre Jansen, Graafschap College

De logistieke wereld is uitdagend, boeiend en biedt studenten volop mogelijkheden in de 
hotspot Nijmegen en ruime omgeving, het is en een prachtige rol om hierin een verlengstuk 

en verbinder te zijn. 

Vanuit Logistics Valley ben ik samen met de andere twee ROC’s onderdeel van het project 
team en focus ik me vooral op vraag gestuurde projecten binnen het bedrijfsleven. 

Ondanks de Corona hebben we met de diverse (digitale) aanpassingen een viertal projecten 
succesvol kunnen afronden. Hopelijk kunnen we de samenwerking continueren na de 

beëindiging van dit fantastische geslaagde project.

Zeven jaar geleden ben ik bij ROC Nijmegen gestart en was daarvoor ruim 22 jaar werkzaam bij een drietal 
middelgrote logistieke dienstverleners. In mijn dagelijkse werk probeer ik studenten te enthousiasmeren door vanuit de 

theoretische kant een vertaalslag te maken naar de beroepspraktijk.  

Met al deze invalshoeken gaat er voor mij geen dag voorbij zonder met transport bezig te zijn. 
De dynamiek en de hectiek spreekt mij het meeste aan. 

Ik ben lid van de werkgroep sinds september 2020 en ik denk dat ik het contact en de wensen vanaf de werkvloer, 
dus zowel vanuit school als vanuit de bpv bedrijven goed kan doorgeven.  

Samenwerken en netwerken met scholen en bedrijven was, is en blijft noodzakelijk om de opleidingen blijvend 
bij de snel veranderende realiteit pro-actief passend te houden!

Vraaggestuurd
project 
voor
studenten 
MTL
bij 
ULAMO

Evert-Jan van Megen, ROC Nijmegen

Onderwijsontwikkeling - Interview Andre Jansen & Evert-Jan van Megen
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Op donderdag 24 oktober was een echte  ‘black belt’  te gast bij ROC Nijmegen. Rudow Buitenhuis was lang de 
manager van het centrale magazijn van het Rijnstate Ziekenhuis en is nu verantwoordelijk voor verbeterprojecten in 
het ziekenhuis. Hij doet dat met behulp van Lean principes en heeft inmiddels als ‘black belt’ de hoogste graad behaald 
in die discipline. Door de combinatie van zijn achtergrond in de logistiek en zijn kennis van Lean is hij een interessante 
spreker voor de studenten van de MTL opleiding. Zij zijn medio oktober net gestart met hun praktijkprojecten voor 
logistieke bedrijven in de regio. De Lean principes zijn handige hulpmiddelen voor ze om straks tot bruikbare oplossin-
gen te komen.

Beroepsonderwijs in Logistic Valley zet zich in om onderwijs 
praktijkgerichter te maken. Het afgelopen jaar is daarom hard gewerkt om 
de praktijkhal van ROC Rivor opnieuw in te richten zodat er naast actieve 
lessen ook proeves afgenomen kunnen gaan worden. 
Dinsdag 16 juni was de vuurdoop. Studenten chauff eur 
goederenvervoer gingen de hal in om aan te tonen dat ze een 
vrachtwagen rijklaar kunnen maken. Samenwerkingspartner Vonk & Co 
leende ROC Rivor een vrachtwagen voor die dag en de studenten moesten 
kleine storingen op zien te sporen onder toeziend oog van de examinator.  

Sinds een aantal maanden heeft ROC Rivor ook een aanhanger en daar 
mochten studenten laten zien dat ze goederen veilig kunnen laden en 
lossen met de laadklep en daarvoor de juiste transportmiddelen gebruiken. 
Voor het gereed krijgen van de hal hebben zo’n vijftig bedrijven meege-
werkt door het doneren van producten en diensten! De betrokkenheid 
vanuit de regio is dus groot. Binnenkort komt er dan ook een ‘hall of fame’ 
waarin deze bedrijven een mooie plek krijgen op de locatie.  

Het was een interessante middag voor de studenten, waarbij ze veel nieuwe informatie kregen en waardoor hun 
gereedschapskist weer wat meer gevuld is met tools die ze in de dagelijkse beroepspraktijk kunnen gebruiken. Lean 
is nog geen onderdeel van het reguliere lesprogramma van de MTL opleiding. Op basis van de feedback van de stu-
denten gaan we serieus bekijken hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren. Of om in termen van Lean te blijven: 
Kaizen!

Rudow leidde de studenten met 
termen als Gemba en MUDA in een 
interactieve les door de 
wondere wereld van Lean. 
Na een introductie in de principes 
van Lean lichtte Rudow een 
aantal technieken toe die echt direct 
toepasbaar zijn voor de studenten. 

Hij liet de studenten zien waar 
verspillingen in het logistieke 
proces kunnen zitten en gaf aan 
de hand van een concrete 
oefening in de praktijkhal aan 
hoe ze met behulp van 5S’en 
een magazijn kunnen 
verbeteren door te schikken, 
te scheiden en bijvoorbeeld te 
standaardiseren.  

Beroepsonderwijs in Logistic Valley zet zich in om onderwijs 
praktijkgerichter te maken. Het afgelopen jaar is daarom hard gewerkt om 
de praktijkhal van ROC Rivor opnieuw in te richten zodat er naast actieve 
lessen ook proeves afgenomen kunnen gaan worden. 
Dinsdag 16 juni was de vuurdoop. Studenten chauff eur 
goederenvervoer gingen de hal in om aan te tonen dat ze een 
vrachtwagen rijklaar kunnen maken. Samenwerkingspartner Vonk & Co 
leende ROC Rivor een vrachtwagen voor die dag en de studenten moesten 
kleine storingen op zien te sporen onder toeziend oog van de examinator.  

Sinds een aantal maanden heeft ROC Rivor ook een aanhanger en daar 
mochten studenten laten zien dat ze goederen veilig kunnen laden en 
lossen met de laadklep en daarvoor de juiste transportmiddelen gebruiken. 
Voor het gereed krijgen van de hal hebben zo’n vijftig bedrijven meege-
werkt door het doneren van producten en diensten! De betrokkenheid 
vanuit de regio is dus groot. Binnenkort komt er dan ook een ‘hall of fame’ 
waarin deze bedrijven een mooie plek krijgen op de locatie.  

is nog geen onderdeel van het reguliere lesprogramma van de MTL opleiding. Op basis van de feedback van de stu-
denten gaan we serieus bekijken hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren. Of om in termen van Lean te blijven: 

Op donderdag 24 oktober was een echte  ‘black belt’  te gast bij ROC Nijmegen. Rudow Buitenhuis was lang de 
manager van het centrale magazijn van het Rijnstate Ziekenhuis en is nu verantwoordelijk voor verbeterprojecten in 
het ziekenhuis. Hij doet dat met behulp van Lean principes en heeft inmiddels als ‘black belt’ de hoogste graad behaald 
in die discipline. Door de combinatie van zijn achtergrond in de logistiek en zijn kennis van Lean is hij een interessante 
spreker voor de studenten van de MTL opleiding. Zij zijn medio oktober net gestart met hun praktijkprojecten voor 
logistieke bedrijven in de regio. De Lean principes zijn handige hulpmiddelen voor ze om straks tot bruikbare oplossin-
gen te komen.

Het was een interessante middag voor de studenten, waarbij ze veel nieuwe informatie kregen en waardoor hun 
gereedschapskist weer wat meer gevuld is met tools die ze in de dagelijkse beroepspraktijk kunnen gebruiken. Lean 
is nog geen onderdeel van het reguliere lesprogramma van de MTL opleiding. Op basis van de feedback van de stu-
denten gaan we serieus bekijken hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren. Of om in termen van Lean te blijven: 
Kaizen!

Rudow leidde de studenten met 
termen als Gemba en MUDA in een 
interactieve les door de 
wondere wereld van Lean. 
Na een introductie in de principes 
van Lean lichtte Rudow een 
aantal technieken toe die echt direct 
toepasbaar zijn voor de studenten. 

is nog geen onderdeel van het reguliere lesprogramma van de MTL opleiding. Op basis van de feedback van de stu-
denten gaan we serieus bekijken hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren. Of om in termen van Lean te blijven: 

Studenten krijgen workshop Lean voor beginners

Actie in de praktijkhal ROC Rivor

Onderwijsontwikkeling - Workshop Lean & Actie in praktijkhal
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Beroepsonderwijs in Logistics Valley laat zich door het 
coronavirus niet uit het veld slaan! 
 “We gaan door hoor!”Is de eerste reactie van de werkgroep tijdens het eerste online overleg eind maart 2020. 
Vanaf maart zijn de werkgroepen wekelijks 1 uur online samengekomen en zijn onverstoorbaar verder gegaan met het 
maken van mooie plannen er vanuit gaande dat de partners van deze publiek private samenwerking elkaar ook in het 
‘nieuwe normaal’  weten te vinden. 

Zo komt er een alternatief programma voor de Dag 
van de Logistiek op 29 oktober, is er een Midden
kader Opleiding Op Maat ontwikkeld, gaan er 
masterclasses komen voor niveau 4 studenten op 
de HAN en is er volop aandacht voor gaming in 
logistiek onderwijs! 

 Geen zorgen dus, zolang 
iedereen maar gezond blijft! 

Gevolgen maatregelen COVID-19 : 
Situatieschets PPS BLV anno juni 2020 

Vanaf 16 maart 2020 heeft deze PPS te maken met effecten van de maatregelen die de overheid heeft opgelegd om het 
coronavirus te beteugelen. Op 27 maart is officieel melding gedaan bij DUS-I, contactpersoon mevrouw Ritzen, dat het 
virus Covid-19 en de opgelegde maatregelen daartoe voor RIF 16031 verregaande consequenties heeft. 

De bij deze PPS betrokken docenten van de drie roc’s, ROC Nijmegen, ROC Rivor en Graafschap College hebben 
aangegeven de ontwikkeling en uitvoering van het afstandsleren voor MBO studenten vanaf 16 maart te prioriteren. 
Bedrijven hebben half maart aangegeven zich vooreerst te gaan bezinnen op de komende effecten van de corona
maatregelen voor hun bedrijfsvoering.  
Voor veel activiteiten van RIF 16031 geldt dat fysiek contact voorwaardelijk is.  Verhogen instroom in bedrijfsleven door 
meer Instroom MBO (deelactiviteiten: oriëntatieprogramma; e-commerce; doorstroom VO-MBO);  De meeste activiteiten 
zijn opgeschort tot nader orde. 

De voorbereiding  van zijn alle overleggen mbt de organisatie van de Dag van de Logistiek zijn 2 maanden opgeschort. 
Vanaf mei komt de werkgroep digitaal weer bij elkaar. Omdat onduidelijk is of een evenement met een omvang van 
500-1000 deelnemers plaats mag vinden in oktober is er gekeken naar de mogelijkheden voor een alternatief 
programma. In juni is besloten dat de Dag van de Logistiek op 29 oktober in principe wel doorgang  zal vinden, maar dat 
dat in een andere vorm zal gebeuren in 2020. 

Verbeteren doorstroom MBO-HBO (deelactiviteit: doorstroomprogramma’s MBO-HBO);  
De masterclasses voor niveau 4 studenten als ook de game voor excellente studenten zijn voorlopig uitgesteld tot het 
najaar van 2020.  
Vraaggestuurd onderwijs en onderwijsontwikkeling: (deelactiviteiten: praktijkgericht werken; digitaal platform; flexibele 
onderwijsinfrastructuur; Practoraat; thematische onderwijsmodulen; doorontwikkeling praktijkcentra; werkateliers
; innovatiehubs). Het project wijkt vanaf 16 maart 2020 af van de planning.  

Beroepsonderwijs in logistics valley gaat 3 maanden 
langer door.

Onderwijsontwikkeling - Coronavirus & Beroepsonderwijs logistics valley gaat langer door
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Er dreigt momenteel een vicieuze cirkel te ontstaan: doordat activiteiten niet uitgevoerd 
kunnen worden blijft de cofi nanciering achter, met als gevolg onvoldoende middelen om 
activiteiten uit te kunnen voeren. 
Het is onduidelijk hoeveel inzet de partners kunnen leveren voor 2020. Het lijkt er voorals-
nog op dat er minder cofi nanciering komt voor 2020 dan gepland. Ook is nog onduidelijk 
of de roc’s in september volop inzet kunnen plegen voor dit project. Het kan zijn dat 
studenten ‘uitgesteld onderwijs’ of ‘naar achteren geschoven examens’  na de zomer 
moeten inhalen.  
Bovenstaande is dan ook de reden dat de stuurgroep heeft aangegeven voorstander te 
zijn van een voorlopige verlenging van 3 maanden. Op 4 juni 2020 is door de stuurgroep 
besloten om een aanvraag te doen bij zowel DUS-I als ook de provincie Gelderland voor 
een voorlopige verlenging van 3 maanden t/m maart 2021. 
Het argument van de stuurgroep is dat verlenging ruimte geeft om zoveel mogelijk  
activiteiten op een later tijdstip te kunnen uit voeren die op dit moment stil liggen 
teneinde de projectdoelstellingen alsnog te behalen. 

Omdat op dit moment niet te overzien is of vanaf september weer ‘gewoon’ kan worden  
doorgegaan wordt gekozen voor een ‘voorlopige’ verlenging van drie maanden. 
De invloed van een economische recessie, opnieuw ‘lock down’ maatregelen, andere
prioritering bij roc’s door bijv. het opschuiven van examens. Dat alles is nog onzeker. 

Praktijkgericht werken: 

Het is vanaf 16 maart niet meer mogelijk 
geweest om vraaggestuurd onderwijs door 
studenten in samenwerking met bedrijven 
uit te voeren. Een aantal vraaggestuurde 
studentprojecten die al gestart waren in 
januari en februari 2020 zijn afgebroken en 
alle vraaggestuurde projecten zijn uitgesteld 
tot het najaar 2020. In juni 2020 is acquisitie 
van projecten weer voorzichtig gestart. 
Studenten volgen vanaf 16 maart het nood-
zakelijke onderwijs, zoveel mogelijk digitaal, 
dat vereist is om een diploma te kunnen 
halen.  

Werkateliers en innovatiehubs: 

In de maanden maart, april en mei zijn geen 
activiteiten meer uitgevoerd waarbij partijen  
fysiek bij elkaar komen. 
Diverse bijeenkomsten met ondernemers en 
onderwijs zijn afgelast en opgeschoven tot 
het najaar 2020. Vanaf juni vindt er weer een 
enkele bijeenkomsten, veelal digitaal, plaats. 

Projectleider

De activiteiten die in de maanden maart, april, 
mei en juni plaatsvinden, worden gedaan 
met minimale inzet. Vanaf april komen pro-
jectgroep en werkgroepen digitaal bij elkaar, 
maar met minder frequentie. De activiteiten 
van deze PPS hebben zich gedurende de 
maanden maart t/m juni grotendeels beperkt 
tot het ontwikkelen van een aantal zaken om 
deze direct uit te kunnen rollen na het zomer-
reces in de maanden september en verder.  

Activiteiten zijn vooralsnog gericht op het ontwikkelen van een 
toolkit projectbegeleiding, afstemmen en ontwikkelen van de inhoud 
van masterclasses voor niveau 4 studenten, het voorbereiden van 
presentaties voor het werkveld als ook het ophalen van de agenda 
voor de samenwerking na de subsidieperiode voor de 2021 t/m 2024. 
Omdat het op dit moment nog onzeker is in hoeverre alle activiteiten 
uit het plan van aanpak weer opgepakt kunnen worden vanaf sep-
tember, wordt er momenteel naar alternatieven gezocht.  

Activiteiten

Het is onzeker of projectdoelstellingen behaald kunnen worden door de 
vertraging die het project oploopt.  

Helder is dat RIF 16031 volop 
kansen ziet om te oogsten wat 
deze 3-jarige samenwerking 
heeft opgeleverd. Partners zijn 
gemotiveerd om te zoeken naar 
creatieve en alternatieve 
manieren om de doelstellingen 
alsnog te gaan behalen, waarin 
bovendien meegenomen wordt 
een meer langdurige 
samenwerking voor de komen-
de 4 jaren. 

Onderwijsontwikkeling - Beroepsonderwijs logistics valley gaat langer door
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Natasja Marchand, 
student ROC Rivor 

Mijn naam is Natasja Marchand en ik ben 17 jaar.  Ik zit in mijn 2e jaar van de opleiding 
mediavormgeving op het ROC Rivor in Tiel.  

Voor Beroepsonderwijs in logistics Valley is mijn rol het opmaken van dit magazine. 
Dit is voor mij een erg nieuwe stap om mijzelf verder te kunnen ontwikkelen. Ik vind het namelijk 

ook heel leuk om te doen en ben blij dat ik hiervoor gevraagd ben.  

Met mijn creativiteit en diversiteit voor mijn werk, wil ik mijn passie graag delen met iedereen en met de klant!

Onderwijsontwikkeling - Interview Narasja Marchand & Masterclass Logistiek

In dat kader bouwen het 
Graafschap College, ROC Nijmegen 
en ROC Rivor samen met het 
KennisDC Logistiek Gelderland aan 
een serie masterclasses logistiek. 

Door de handen ineen te slaan 
wordt het organisatievermogen 
verveelvoudigd, en wordt de aan-
geboden kennis breder verspreid. 

Gedurende het studiejaar zullen 
vier masterclasses georganiseerd 
worden, 

welke worden ingevuld door een 
combinatie van een onderzoeker 
van de betrokken partijen in 
combinatie met een marktpartij. 

Hiermee worden theorie en 
toepassing met elkaar verbonden, 
en wordt op ieder thema direct een 
praktijkvoorbeeld gegeven. 

De Masterclasses worden open 
gesteld voor alle niveau 4 
studenten, én voor de docenten 
van de betrokken partijen. Want: leren doen we samen!  

Gedeelde kennis is dubbele kracht! 

Samen zijn we slim: Masterclass logistiek 

Zelf ben ik trots op dit magazine. Daarnaast ben ik trots op het feit dat ik een bedrijf ben begonnen,  
genaamd ‘KosmesDesign’.  Vanuit die naam ga ik te werk en probeer ik hier en daar wat opdrachten van 

klanten binnen te halen.  
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Rob Gacsbaranyi, docent aan de HAN, heeft vandaag een 
geweldige enthousiaste masterclass gegeven over 
zorglogistiek voor 53 studenten, docenten van Rivor, 
Graafschap College en ROC Nijmegen  vandaag! 

Er komt heel veel bij kijken! Zorglogistiek is echt een 
specialisme en veelzijdig vak! De logistieke medewerker met 
snel en accuraat werken en heeft soms ook medische kennis 
nodig. Ziekenhuizen zijn aantrekkelijke werkgevers, vacatures 
zijn snel vervuld! Dat biedt mogelijkheden! 

@beroepsonderwijsinlogistics 

Rob Gacsbaranyi, docent aan de HAN, heeft vandaag een 
geweldige enthousiaste masterclass gegeven over 
zorglogistiek voor 53 studenten, docenten van Rivor, 
Graafschap College en ROC Nijmegen  vandaag! 

Er komt heel veel bij kijken! Zorglogistiek is echt een 
specialisme en veelzijdig vak! De logistieke medewerker met 
snel en accuraat werken en heeft soms ook medische kennis 
nodig. Ziekenhuizen zijn aantrekkelijke werkgevers, vacatures 
zijn snel vervuld! Dat biedt mogelijkheden! 

@beroepsonderwijsinlogistics 

Mooie kansen in de zorglogistiek voor MBO!

Onderwijsontwikkeling - Masterclass logistiek

De masterclass was niet alleen interessant en 
afwisselend met mentimeter, fi lmpjes en interviews,
maar vooral heel spannend, net een science fi ction 
fi lm! 
En door allerlei onderzoek naar nieuwe
vormen van rijden laat de Logistiek zien dat de 
ontwikkelingen zeker ook gericht zijn op minder CO2
uitstoot! Mooi initiatief weer van “Beroepsonderwijs 
in Logistics Valley” en zeker voor herhaling vatbaar!
Topprestatie André! Veel dank!

#Logistics Valley #Logistiek #Beroepsonderwijs 
#Graafschap College #ROC Nijmegen #ROC Rivor
#KennisDCGelderland #Lectoraat Logistiek HAN 
#Sjoerd Wensink

Masterclass LZV/Platooning

Wat is Logistiek toch een prachtig vak!
Wel 54 studenten, docenten en praktijkopleiders 
van Graafschap College, ROC Nijmegen en ROC
Rivor hebben van André Jansen, docent Graaf-
schap College, vanmiddag veel geleerd over LZV 
enPlatooning oftewel het ‘nieuwe rijden’ in de 
transport. Neemt het systeem het straks over 
van de chauff eur.? Natuurlijk niet!
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Gert-Jan Willems, UTS-Verkroost

Onderwijsontwikkeling - Interview Gert-Jan Willems & Adrie Pol

Adrie Pol, ROC Rivor 

Ik ben in 1961 geboren in Nijmegen en opgegroeid in Beuningen. Mijn vader had een transport bedrijf.
 Ik ben dus opgegroeid met logistiek. 

Na mijn MDS opleiding heb ik in de avonduren nog een HBO opleiding Economie gevolgd en later getracht een 
master (MTL)  te doen bij de TIAS in Tilburg. Helaas niet kunnen afmaken. Logistiek is mijn ding. In alles zie ik 

logistieke processen en heb ik vaak de “ziekelijke” behoefte om deze te verbeteren.  

Ik heb door familie omstandigheden niet op het juiste moment opleidingen kunnen volgen. Ik weet dus
 wat het is om de basiskennis ergens anders te moeten gaan halen. Beroepsonderwijs is zo 

belangrijk in de vorming en omgang.
 Ik heb daarom altijd al een zwak voor beroepsonderwijs en dan met name in de logistieke tak.  

Als ervaringsdeskundige denk ik ook dat ik kan bijdragen. En dat is dan ook wat ik graag doe. En natuurlijk met 
stageplaatsen mijn bedrijf daarbij betrekken. Zo mogen wij mee ontwikkelen aan nieuw en

 jong logistiek talent. En zo lang ik vermogend ben in persoon en gezondheid, 
zal ik altijd het beroepsonderwijs blijven ondersteunen.  

Ik ben Gert-Jan Willems, directeur eigenaar van UTS Verkroost. De facilitair logistieke 
dienstverlener van Oost Nederland. Van oudsher een project verhuizer, en sinds een 
paar jaar zeer actief met  specifi eke activiteiten op gebied van de last mile, duurzaam 
en value added distributie met merknamen zoals Gocelo, een Europees netwerk en 

Stadslogistiek een samenwerking met Post NL. 

De intense samenwerking vanaf het eerste uur is nog steeds de motor van het regionale succes voor Beroepsonderwijs 
in Logistics Valley dat met de bovengenoemde partijen gerealiseerd is. Er is de afgelopen jaren een stevige 

volwaardige MBO opleidingskolom op de niveau 2, 3 en 4 neergezet in zowel de BOL en BBL leerweg. 

De samenwerking met de collega MBO instellingen Graafschap College, ROC Nijmegen, de toeleverende VMBO’s uit de 
regio en de HAN hebben vele resultaten opgeleverd in de vorm van gezamenlijk ontwikkelt lesmateriaal, 

Promotiedagen, opzet van een Middenkader opleiding, de uitvoering van een module binnen het AD traject Economie 
& Logistiek, de ontwikkeling van het keuzedeel Zorglogistiek i.s.m. zorginstelling De Betuwe uit Tiel, het Slingerland 

Ziekenhuis uit Doetinchem en het Radboud. 

Vanuit de HAN is Ronald Beckers de eerste Practor geweest die pionierswerk heeft verricht in de drie regio’s en sinds 
anderhalf jaar heeft Sjoerd Wensink er een nog dynamischer en praktische uitvoering aan kunnen geven met de 

MBO-4 studenten van de samenwerkende MBO instellingen.   

Vanuit mijn rol als opleidingsmanager van ROC Rivor bij het domein Ondernemerschap & Dienstverlening in Tiel, heb 
ik de opleidingen Transport & Logistiek opgezet in 2006 i.s.m. het regionale bedrijfsleven en onderwijs, landelijke 

branchepartijen en gemeentelijke- en regionale partners. 

Met een aantal VMBO’s zijn leerlijnen ontstaan die doorstroom echt handen en voeten 
hebben gegeven waarbij het enthousiasme van de docenten aan de basis staan van 

het succes, dat overslaat op leerlingen vanuit het VMBO die op deze manier een geheel 
andere kijk hebben gekregen op het werken in de Transport & Logistiek. 

Een heel moderne en dynamische sector met veel perspectief op een mooi 
arbeidszaamleven. De nieuwe loot aan onze gezamenlijk loot moet het Leven Lang 
Ontwikkelen worden voor zittend personeel. Kortom: ik, Adrie Pol werk al 18 jaar bij 
een mooie instelling in een kansrijke- en inspirerende regio, waar samenwerking de 

drijfveer is. 
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Folkert Potze, Directeur techniek bij ROC Nijmegen

Mijn naam is Folkert Potze, directeur Techniek  bij ROC Nijmegen. 
Van jongs af aan ben ik mee gegroeid met de logistiek. Van dozen verplaatsen heeft deze bedrijfstak zich 

inmiddels getransformeerd in een innovatieve branche die multidisciplinair is en steeds op zoek is naar meer 
toegevoegde oplossingen. Onder ander door integratie van diensten. 

In de regio Nijmegen hebben ondernemers, overheid en onderwijs een zeer actieve stichting opgericht, het Logistiek 
Expertise Centrum (LEC), één van de drie logistieke hotspots in de regio Logistics Valley. 

Ik probeer hier mijn steentje als bestuurslid bij te dragen. 
Uit hoofde van mijn functie ben ik natuurlijk nauw betrokken bij onze publiek private samenwerking (PPS) 

Beroepsonderwijs in Logistics Valley. Daarnaast zet ik me al vele jaren landelijk in als voorzitter van de 
bedrijfstakgroep Mobiliteit en meer recent als sectorkamerlid voor onder andere Logistiek, Rail, 

Luchtvaart en Mobiliteit. 

Door de nauwe samenwerking in deze PPS maken we het gat dat er altijd wel is tussen de 
beroepspraktijk en het onderwijs zo klein mogelijk. En proberen we zo adaptief 

mogelijk te zijn. Onder andere door het binnenhalen vraagstukken 
uit bedrijven en deze bedrijfsopdrachten door studenten te laten uitvoeren. 

Ik denk dat we elkaar de afgelopen jaren steeds beter zijn leren kennen en we zo ook 
sneller tot oplossingen en actueel onderwijs zijn gekomen. Dat mag, maar zal ook niet 

verloren gaan. Zonder samenwerken zijn we nergens. 

Ons motto is dan ook ‘samen sterk voor logistiek in Rivierenland!’  In Gelderland trekken we in toenemende mate samen op 
met onze collega-hotspots in de regio Nijmegen en Liemers-Achterhoek met wie we samen Logistics Valley vormen. 

Ikzelf vind het boeiend om de regionale samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs vorm te geven en te 
verbeteren, zodat er een nog krachtiger economisch cluster ontstaat. 

In deze PPS vertegenwoordig ik de logistieke ondernemers in de regio Rivierenland, ik probeer aan de ROC’s mee te geven 
welke ontwikkelingen en uitdagingen en kopzorgen er leven bij de logistieke ondernemingen, zodat onderwijs daarop vraag-
gestuurd kan inspelen. En als er dan ideeën en oplossingen zijn, dan zetten we onze website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten 

en persoonlijke contacten in om deze bij de ondernemers in beeld te krijgen: via bewustwording en hopelijk een call to action! 
En ik mag wel zeggen dat we daar best goed in slagen, als ik kijk naar de meerjarige samenwerking in de dag van de logistiek, 
maar ook de opleiding middenkader en de inzet voor ons digitale vacature- en opleidingsplatform indelogistiekrivierenland.nl. 

  Ik zie als toegevoegde waarde van deze PPS vooral: 
Als eerste de samenwerking en kruisbestuiving tussen de ROC’s, waardoor we meer volume, meer denkkracht en meer oplos-
singen krijgen die bruikbaar zijn in de logistiek.  Als tweede heeft de samenwerking geleid tot meer vraagsturing: de vragen en 
behoeften van ondernemers wordt in toenemende mate gehoord en opgepakt. Want dat is toch iets anders dan lesgeven aan 
scholieren.  En als derde zijn, mede dankzij de subsidie, dingen gerealiseerd in de praktijk voor een ‘aangename prijs’, en dat is 

in de logistiek waar de marges klein zijn ook van harte welkom. 
 Samenwerken zit in onze missie: wij bevorderen graag dat de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden 
nog sterker wordt, omdat we weten dat dat leidt tot sterke logistieke ecosystemen die het economisch goed doen. En als we 
elkaar inmiddels hebben gevonden, en de basis van vertrouwen is er, dan liggen nieuwe prestaties en resultaten in het ver-

schiet. En daar worden we allemaal beter van! 

Duurzaam door- Interview Frank Engelbart & Folkert Potze

Frank Engelbart, Logistics 
Valley Rivierenland
Ik ben Frank Engelbart van Logistics Valley Rivierenland. Logistics Valley Rivierenland 
is de opvolger van het Platform Transport en Logistiek Rivierenland en de Logistieke 
Hotspot Rivierenland die in 2019 samen zijn verder gegaan als de verbinder van 
ondernemers, overheden en onderwijs in de logistiek in de Regio Rivierenland. 
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Duurzaam door- Beroepsonderwijs in Logisstics Valley maakt volgende stap

Beroepsonderwijs in Logistics Valley gaat de volgende stap maken

Huidige projectleider Jacqueline Bijlsma gaf een
toelichting op de bereikte resultaten en de 
propositie opgesteld met medewerking van Logistics 
Valley, de ROC’s en de practor. 

Trots benoemde zij concreet behaalde resultaten zoals 
de Roadshow, ingebed vraaggestuurd projectonder-
wijs samenwerking in de uitvoering van masterclasses 
voor niveau 4 studenten en de nauwe samenwer-
king met de HAN, mede mogelijk gemaakt door het 
practoraat, in onderwijsontwikkeling. Resultaten die 
laten zien dat een groot deel van de oorspronkelijke 
doelen bereikt zijn.  Ook benadrukte Bijlsma dat er in 
de toekomst nog veel meer in het vat zit als voldaan 
wordt aan de benodigde voorwaarden, zoals borging 

Op 8 maart 2021 
stond de 

stuurgroepvergadering 
in het teken van de 

langdurige 
samenwerking. 

Naast vaste leden Folkert Potze (ROC Nijmegen), Gert-Jan Willems (UTS 
Verkroost), Joost Roeterdink (Provincie Gelderland), Frank Engelbart (Logistics 
Valley), Lenny Kloppenburg (Graafschap College) en Stan Vloet (ROC Rivor) 
werden hiervoor een aantal gasten uitgenodigd om met elkaar het gesprek 
over de verduurzaming aan te gaan. 

Behalve Gerard Jansen, aanjager van de aanvraag van deze Publiek Private 
Samenwerking, waren Dennis Moeke (Lector Logistiek HAN), Wilfred Backers, 
Ben Hendriks, Jörgen Groenenveld-Janssen (Logistics Valley) en Rob Hermes 
(Provincie Gelderland) hiervoor uitgenodigd.

Gerard Jansen en Gert-Jan 
Willems maakten een 
koppeling met de 

oorspronkelijke Why van deze 
PPS in 2016, waarin partners 
een betere aansluiting met 

het werkveld Logistiek wilden, 
omdat de ontwikkelingen 
daar razendsnel gaan en de 
Logistieke sector koploper wil 

zijn wereldwijd. 

Jansen benadrukte ook het 
belang van de Provincie 
Gelderland in deze PPS. 

in de top voor de activiteiten, eigenaarschap in 
gezamenlijke korte concrete projecten, een practor op 
inhoud die de verbinding weet te maken en de nood
zakelijke coördinatie.  

Dennis Moeke, Lector van het lectoraat Logistiek, gaf zijn 
visie op het toekomstig practoraat; een practoraat, niet als 
strategische keuze, maar als noodzakelijke voorwaarde! 

Folkert Potze, voorzitter van Beroepsonderwijs in Logistics 
Valley leidde het vervolggesprek over de concrete stappen 
in de toekomstige samenwerking. Helder is dat de 
stuurgroep Beroepsonderwijs in Logistics Valley unaniem 
besloten heeft dat het tijd is om de vervolgstap te maken. 
De stuurgroep werd ouderwets gezellig afgesloten in een 
moderne online jasje, met feestelijke borrel waarin 
geproost werd op de resultaten en toekomstige 
samenwerking!  
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Duurzaam door- Duurzame samenwerking 

In 2019 is het concept zeer succesvol in de Achterhoek Liemers overgenomen en in 2020 heeft de noodzakelijke aanpassing 
aan Covidmaatregelen geleid tot de Roadshow in de regio Nijmegen. In de regio Nijmegen is men voortvarend aan de slag 
gegaan met projectmatig werken in navolging van Rivierenland en zijn er in krap 2 jaar tijd, tot de uitbraak van de pandemie 
in maart 2020, meer dan 40 vraaggestuurde projecten uitgevoerd. In de regio Rivierenland is een eerste MBO/HBO project tot 
stand gekomen en in de regio Achterhoek/Liemers is het afgelopen jaar veel gedaan aan werving. 
Dit heeft in het practoraat geleid tot een methodiek waarmee MBO docenten ondersteund worden in het begeleiden van 
studenten in de beroepspraktijk.

Deze toolkit is inmiddels breed verspreid onder MBO’s.  Vooral de laatste 2 jaren hebben we elkaar gevonden op enthousiasme 
en intrinsieke motivatie en samen de stip op de horizon gezet.  Mede door Covid zijn aanvullende producten en diensten in 
een stroomversnelling geraakt. De ontwikkeling en uitvoering van masterclasses aan niveau 4 studenten in de hele regio LV, 
de start van de ontwikkeling van het keuzedeel zorglogistiek, de introductie van gaming in het onderwijs en uiteraard Leven 
Lang Ontwikkelen door het neerzetten van de Middenkader Opleiding, uitgevoerd door MBO en HBO docenten, in het Huis 
van de Logistiek op Medel, de start van de module Bedrijfsvoering als onderdeel van het AD traject Logistiek & Economie i.s.m. 
de HAN, en in 2020 de organisatie door ROC Rivor  van de landelijke docenten dag Logistiek met medewerking van de 
samenwerkende MBO’S, de HAN en AVANS. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat Beroepsonderwijs in Logistics Valley inmiddels 
wordt (h)erkend in de markt en zich een positie heeft verworven in het ecosysteem.” 

Propositie Duurzame samenwerking Beroepsonderwijs in Logistics Valley
Het proces  
“De afgelopen jaren zijn drie fases doorlopen van Publiek Private Samenwerking (PPS) Beroepsonderwijs in Logistics Valley. 

Fa
se

 1
: 
D

e 
st

ar
t Deze PPS met zijn ecosysteem heeft in 

2017  zijn businessplan opgesteld waarin 
de WHY van de PPS beschreven is en zich 
weten te onderscheiden door in de 
gehele regio Logistics Valley het 
beroepsonderwijs beter te willen laten 
aansluiten op de vraag van het bedrijfs-
leven: dat betekende zich positioneren in 
de markt door het aanbieden van vraag-
gestuurd onderwijs en degezamenlijke 
promotie. 

Dat 3 ROC’s daarin nauw 
samenwerkten met een practor, 
verbonden aan het lectoraat logistiek 
van de HAN, is uniek te noemen. Fa

se
 2

: 
D

e 
on

tw
ik

ke
lin

g De eerste 2 jaren is het 
businessplan getest en gevalideerd 
aan de hand van interacties met de 
beoogde doelgroepen en partners. 
Het is niet makkelijk geweest om 
elkaar te vinden. 

Cultuurverschillen en fysieke afstand 
maakten het vinden van gemeen-
schappelijke waarden niet eenvoudig. 
Elkaar leren kennen en vooral 
vertrouwen kost tijd. 
Daar waren de 4 jaren voor nodig. 
Diverse pilots zijn uitgevoerd om het 
bestaansrecht van deze PPS te 
valideren in de markt.  

Fase 3: De Validering

De eerste pilots hebben de uniekheid en de toegevoegde waarde van de PPS 
gevalideerd. In deze samenwerking zijn regionale verschillen uitgenut, waarmee 
we elkaar gevoed hebben met positieve ervaringen.  Zo heeft deze PPS geleid tot 
een gezamenlijke ‘dag van de logistiek’ in de hele regio Logistics Valley, waarvan de 
bron in de regio Rivierenland lag. 
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 We hebben elkaar de afgelopen jaren leren kennen en 
gevonden in de uitvoering van concrete projecten. Een mooi 
voorbeeld is de Roadshow geweest. Met elkaar hebben we 
er de schouders onder gezet en is er een team ontstaan van 
medewerkers uit bedrijfsleven en het onderwijs. Dat heeft 
energie gegeven om daar de komende jaren mee verder te 
gaan. Het resultaat is nu de week van de logistiek, waarin de 
Roadshow en andere ervaringen worden gecombineerd en 
waarbij het bestuurlijk overleg steun heeft uitgesproken voor 
de komende twee jaar. 

Binnen de eigen regio van de ROC’s is er sprake van 
cultuurverschillen. Zoals tussen de stad Nijmegen en het 
gebied daaromheen, tussen de Achterhoek en de Liemers. 
Voor de ondernemers is het echter een geheel. Daarom is het 
zo belangrijk om de aansluiting te vinden met het hele vmbo 
in de regio. Deze samenwerking die we hebben opgebouwd 
op basis van het vertrouwen heeft laten zien dat dat kan en 
kan daaraan blijvend bijdragen. Het voordeel bij de ander 
willen halen en willen brengen.  Relatiebeheerders kennen 
elkaar inmiddels en kunnen blijvend samenwerken in zowel in 
de benadering van het bedrijfsleven als ook van het vmbo.  

D
e 

or
ga

ni
sa

ti
e

Duurzaam door- Duurzame samenwerking

Beroepsonderwijs in Logistics Valley is uitgegroeid tot een 
organisatie met de vereiste kennis en ervaring.  

We zijn opgeschaald met een breed pakket aan producten 
en diensten op het gebied van onderwijs, toegepast 
onderzoek en innovatie van de beroepspraktijk, die elkaar 
onderling versterken. 

Het is nu zaak om de processen zo in te richten dat we de 
kwaliteit en continuïteit van de organisatie kunnen 
garanderen. De ROC’s zijn decentraal verankerd met het 
eigen regionale bedrijfsleven, maar benutten elkaar door 
daar waar zij voorop lopen in de eigen regio, de kennis 
met elkaar te delen. 

De kennis met elkaar te delen. Samenwerken door mensen 
in hun kracht te zetten. 

“We zijn nu beland in fase 
4 De verduurzaming”. 

Beroepsonderwijs in 
Logistics Valley is niet meer 

weg te denken en is 
onderdeel van een steeds 

groter wordend 
ecosysteem in de regio 

Logistics Valley.  

Het creëren van draagvlak 
binnen de onderwijsteams 
voor die samenwerking 
vanuit enthousiasme, 

dat bereik je door aan 
concrete projecten samen 

te werken. 

Op strategisch niveau geeft de samenwerking met de bedrijven van Logistics Valley de kans om verder te 
kijken dan morgen en 2 jaar vooruit kunnen kijken. De regio is immers bepalend voor de invulling van de 
opleiding. Elkaar opzoeken waar de kracht zit, elkaar inspireren en verbinden. 

Door nieuwsgierig te zijn naar wat er in de bedrijven gebeurt, door te luisteren naar elkaar en elkaar te 
inspireren kan de verbinding worden gelegd. Het structureel aansluiten bij de logistieke cafés en 
ontbijtsessies geeft het onderwijs snel een beeld wat er de komende jaren nodig is en kan er in een 
vroegtijdig stadium op worden ingespeeld in de opleidingen.  

Fase 4
: 

Verduurzam
ing
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D
e belangen

De samenwerking met het lectoraat van de HAN 
betekent dat het beroepsonderwijs in zijn 
totaliteit beschikbaar komt voor de gehele regio. 

Niet het onderscheid maken in MBO en HBO, maar als 
beroepsonderwijs gezamenlijk vraagstukken van 
bedrijven aanpakken. Een practor, afkomstig uit het 
lectoraat van de HAN, kan daardoor het gehele be-
roepsonderwijs vertegenwoordigen en de 
doorlopende leerlijn VMBO/MBO/HBO bevorderen. 

Een mooi voorbeeld is dat 12 deelnemers, afkomstig 
uit de fi nanciële sector, in de regio rivierenland nu 
gaan deelnemen aan het AD-traject en daar de module 
bedrijfsvoering volgen. 

Een AD traject dat uitgevoerd wordt door zowel MBO 
als ook HBO docenten. 

Duurzaam door- Duurzame samenwerking

Partijen zien een 
gezamenlijk belang van Leven 

Lang Ontwikkelen (LLO). 
Er moet zeker aandacht zijn 
voor de jeugd en de instroom, 
maar ook voor de regionale 
ondernemersgedrevenheid. 

Het luisteren naar de 
ondernemers.

Het blijft belangrijk om Logistiek leuker en sexy maken. Dat was bij aanvang 
reeds de ambitie, maar die is nu onverminderd groot. 

In de samenwerking hebben we elkaar versterkt, de trein is op gang, maar we 
kunnen nog zoveel meer. Bedrijven kunnen hun deuren nog meer 

openzetten, het onderwijs kan nog meer inzetten op 21 century education 
en de logistieke opleidingen  aansprekender maken voor de jeugd. 

Het afgelopen jaar is een start gemaakt met het uitwisselen van gaming, 
maar daar kunnen we in de toekomst nog meer op inzetten door de 

studenten van de drie ROC’s tegen elkaar te laten gamen bijvoorbeeld.

 En door een masterclass ‘de didactiek achter het gamen’ te laten verzorgen 
door de HAN voor de MBO docenten, waarvoor de outlines reeds zijn 

ontwikkeld en klaarliggen voor het moment dat er weer grotere groepen 
fysiek samen kunnen komen. 

Het keuzedeel Zorglogistiek is een mooi voorbeeld van kansen om logistiek breder aan te 
bieden dan alleen voor de transport en het warehouse. 

Door andere beroepsgroepen kennis te laten maken met de mogelijkheden op logistiek 
terrein kan dit ook nieuwe aanwas bevorderen in de sector. Denk daarbij ook aan evene-

mentenlogistiek en bouwlogistiek. 

Het blijft belangrijk om logistiek leuker en sexy maken

Het keuzedeel Zorglogistiek is een mooi voorbeeld van kansen om logistiek breder aan te 

Door andere beroepsgroepen kennis te laten maken met de mogelijkheden op logistiek 
terrein kan dit ook nieuwe aanwas bevorderen in de sector. Denk daarbij ook aan evene-

Het blijft belangrijk om logistiek leuker en sexy maken
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e Am

bitie
Duurzaam door- Duurzame samenwerking

Vraagsturing past bij een practoraat. De rol van de 
practor is daarin leidend: hij loopt op inhoud voorop en 
weet de brug te bouwen naar het onderwijs en regio.  
Vanuit de samenwerking met het lectoraat Logistiek is 
veel kennis beschikbaar en kan aangesloten worden op 
de onderzoeksleerlijnen van het KennisDC Gelderland. 

Op de korte termijn kan bestaand onderzoek worden 
vertaald naar de ROC’s. Op de lange termijn betekent 
dat dat docenten zelf praktisch onderzoek leren doen 
om projectmatig werken te optimaliseren. Er is borging 
noodzakelijk om een goede structuur op te kunnen 
zetten.  

De practor moet samen kunnen werken met het 
onderwijsteam, zodat docenten eigenaar worden van 
een project. Het dragen van vraaggestuurde projecten 
moet vanuit de teams komen wil je een goed resultaat 
kunnen bereiken. 

Onze ambitie is onverminderd 
groot. 

Een bedrijf is op zoek naar een 
oplossing van een probleem 
en het maakt niet uit of dat 

probleem wordt 
opgelost door het HBO of 
MBO. Centraal moet de PPS 

(= ecosysteem) staan. 

Daarmee verbeter je de kennis/infrastructuur. 
Een kennisinstelling die geen kennis willen brengen, 
maar waar het gaat om co-creatie in een contextrijke  
omgeving waar de juiste mensen worden neergezet.  

Vraagsturing betekent maatwerk en dat is lastiger, ook 
voor de docenten. Meer van hetzelfde, alleen gaan 
voor een groeiend aantal studenten, is eenvoudiger. 
De doorvertaling van maatwerk in de organisatie is 
van evident belang. Maatwerk betekent ook de juiste 
mensen op de juiste plek weten te zetten. Het betekent 
de opleidingen zo in gaan richten dat er open ruimte 
blijft die ingevuld kan worden. De “B” van bedrijfsleven 
nog zichtbaarder laten worden door praktijkcasussen 
en structureel gastdocentschap in het Beroepsonder-
wijs. Dat betekent niet alleen vraaggestuurde projecten 
verankeren in je opleiding, maar ook masterclasses 
blijven verzorgen voor studenten. Hier zien wij niet 
alleen regionale kansen, maar ook mogelijkheden, door 
het online-onderwijs, voor landelijke dekking. 

Met vraaggestuurd onderwijs leid je dicht bij de praktijk op en dat maakt elke docent relatiebeheerder, 
een ambassadeur voor het ROC.  Niet alle docenten zijn daarvoor geschikt. 

Voor een optimale toevoeging van het practoraat is het nodig dat een  aantal docenten opgeleid worden als 
ambassadeur die dit begrijpen en die actief meewerken aan het gezamenlijke succes.

Om het practoraat te kunnen doorontwikkelen, 
betekent het dat een team van docenten daarvoor vrij-
gemaakt worden, dat  Leven Lang Ontwikkelen voor die 
docenten in het practoraat gebeurd. 

Daarvoor is fi nanciering nodig. Een voorbeeld daarvan 
is de ontwikkeling van het keuzedeel zorglogistiek. 

De structuur ligt er, maar doorvertaling van de minor 
HBO moet nog plaatsvinden. Als we daar geen extra 
fi nanciering voor vrij (willen) maken lopen we het risico 
dat het nooit wordt afgemaakt. Borging in de top is 
noodzakelijk, anders wordt het een ‘mission impossible’.  

 We hebben een gezamenlijk doel en vinden elkaar in 
het maken van de vervolgstap naar LLO, 
gepersonaliseerd onderwijs, maatwerk in 
Logistics Valley.” 

Partners Beroepsonderwijs In Logistics Valley, Nijmegen, 
8 maart 2021 
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Blijf “Beroepsonderwijs 
Logistics Valley” 

volgen!

Benieuwd naar de volgende stap...?

Https://www.logisticsvalley.nl

Https://www.rocrivor.nl - Https://www.roc-nijmegen.nl - Https://graafschapcollege.nl


