
Wij leiden getalenteerde HBO- 
studenten ‘Logistiek en Economie’ 
op tot allround supply chain planner

Het Supply Chain Planning College ‘SCPC’, een 

samenwerking van HAN en SCEX, leidt getalenteerde en 

gemotiveerde HBO-studenten ‘Logistics Management’ 

op tot allround supply chain planner. Na het doorlopen 

van de minor Supply Chain Planning worden de 

meest talentvolle studenten geselecteerd voor een 

vervolgtraject. Zij voeren hun afstudeeronderzoek 

(6 maanden) uit bij één van de aangesloten bedrijven 

en volgen daarna bij hetzelfde bedrijf een traineeship 

van een jaar. 

Op zoek naar
getalenteerde,
gedreven supply
chain planners?

Een initiatief van

Wij zoeken bedrijven die:

• talentvolle studenten aan zich willen binden;

• hun band met het hoger onderwijs willen versterken;

•  in samenwerking met het SCPC hun toekomstige 

supply chain planners willen opleiden;

•  zich willen inzetten om het onderwijs te voorzien 

van actueel lesmateriaal in de vorm van bijvoorbeeld 

casuïstiek, opdrachten en het geven van 

gastcolleges;

•  toegang willen hebben tot actuele kennis en 

expertise;

• kennis en ervaring met elkaar willen delen.
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Wilt u talentvolle studenten aan uw 
bedrijf binden en de band met het hoger 
onderwijs versterken?

Deelnemende bedrijven betalen aan het SCPC voor 

elke young professional die wordt gecontracteerd een 

vergoeding. Daarnaast verwachten we dat u de trainee een 

marktconform bruto maandsalaris betaalt gedurende het 

traineeship van 12 maanden. Voor de perioden daarna maakt 

u desgewenst zelf verdere afspraken.
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Heeft u interesse?

Neem dan contact op met het SCPC. 

Supply Chain Planning College
Nico Lamers - Praktijkcoördinator opleiding 

Logistiek en Economie - HAN

M +31 (0)6 - 5529 1147  

E nico.lamers@han.nl
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Studenten worden tijdens dit traject voortdurend verder 

geschoold en intensief begeleid door ervaren supply chain 

professionals. 

Bedrijven profiteren niet alleen van de instroom van 

gekwalificeerde topstudenten, maar krijgen bovendien 

toegang tot kennis en expertise binnen de HAN, kunnen 

cases en opdrachten inbrengen en worden uitgenodigd 

voor alle evenementen en kennissessies die worden 

georganiseerd. Het SCPC gaat van start in het najaar van 

2018.

Theoretisch kader 

Voor een gedegen theoretische basis wordt een minor 

ontwikkeld die zich specifiek richt op het vak van supply 

chain planner. Deze minor is toegespitst op de rol van 

planner in productie- en handelsbedrijven en bij retailers 

en E-commercebedrijven. Naast kennisoverdracht en de 

toepassing daarvan besteden we veel aandacht aan het 

ontwikkelen van praktische vaardigheden als presenteren, 

onderhandelen en het maken van analyses en rapportages. 

De deelnemers worden daarbij intensief begeleid door supply 

chain professionals uit de praktijk en door docenten van de 

HAN.

Studenten die de minor met gemiddeld minimaal een 

7 afsluiten en die hun ambitie en gedrevenheid hebben 

aangetoond, komen in aanmerking voor het speciale 

afstudeertraject bij een van de deelnemende bedrijven. 

Wordt dat ook met goed gevolg afgesloten en zijn bedrijf en 

student tevreden over de wederzijdse samenwerking dan 

is een traineeship in de functie van supply chain planner de 

logische vervolgstap. 

Traineeship

De ‘young potential’ werkt gedurende één jaar als supply 

chain planner in uw organisatie. Daarbij gecoacht door het 

SCPC. Onderdeel van het traineeship vormen maandelijkse 

‘terugkomdagen’ met intervisiesessies, masterclasses en 

workshops bij het SCPC. Tijdens deze bijeenkomsten delen 

trainees ervaringen met andere SCPC-deelnemers, wordt 

kennis verder verrijkt en worden supply chain vraagstukken 

van deelnemende organisaties besproken. 


