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In het 4e jaar van de opleiding logistiek van de Hogeschool van Amsterdam werken teams 
van vijf studenten aan korte sprint opdrachten. In het eerste semester werkt elk team aan 3 
sprints. Bij voorkeur bij drie verschillende opdrachtgevers. 
De studenten leren hierdoor in korte tijd een goed onderzoek in een praktijkomgeving. 
 
Opdracht 
De opdracht wordt geformuleerd door een bedrijf met een onderzoeksvraag. Dit kan 
uiteenlopend zijn. Data-analyse, interviews, onderzoek naar verduurzamen van de 
onderneming en varianten hierop. De opdracht moet in 6 weken uit te voeren zijn en een 
relatie hebben met logistiek. 
De opdrachten worden grotendeels op school of vanuit huis uitgevoerd. Indien nodig kan 
onderzoek op locatie gedaan worden. Het is geen stage dus een werkplek bij het bedrijf is 
niet nodig. 
Voorbeelden van vorig jaar zijn: onderzoek naar kosten en baten van een extra DC in Zuid-
Europa. Circulair gebruik van afval. Voorraadoptimalisatie. Forecasting van leveringen aan 
horeca. Retourlogistiek fashion en meubels. Zero-emissie voertuigen. 
 
Zero emissie bouwlogistiek 
Een kwart van de bestelauto’s in steden is voor bouwlogistiek (bouwen, onderhoud en 
renovatie). In het onderzoeksprogramma Urban Technology van de HvA werken 
hogescholen, bouwbedrijven en brancheorganisaties en aanbieders van vervoersoplossingen 
samen bij onderzoek naar slimme en schone stadslogistiek.  
Het doel is te komen tot nieuwe (gecombineerde) diensten voor voertuigen, 
laadinfrastructuur, bouwplanning en wagenparkbeheer waarmee bouwprofessionals de 
transitie naar zero emissie stadslogistiek kunnen versnellen.  
 
De HvA zoekt bouwbedrijven die willen deelnemen aan studentenonderzoek en een vraag 
hebben naar (bijvoorbeeld) zero emissie bouwlogistiek. Studenten brengen, onder 
begeleiding van de HvA, in kaart hoeveel kilometers op een dag worden gereden en hoeveel 
adressen er worden bezocht. Met historische ritdata stellen de studenten ritprofielen op en 
analyseren de kansen en voorwaarden van verschillende oplossingen, waaronder hybride, 
volledige elektrische en (licht) elektrische voertuigen. Laadinfrastructuur, mobiele hubs, het 
gebruik van openbaar vervoer en het splitsen van goederen en personeel kan ook worden 
onderzocht.  
 
Voorwaarden bedrijf 

• Heldere opdrachtbeschrijving met doel. 

• Begeleiding vanuit de opdrachtgever. Bij aanvang introductie bedrijf en opdracht. 
Wekelijks een uur beschikbaar voor afstemming. Bij einde sprint het advies in ontvangst 
nemen in terugkoppeling geven aan team. 



 

• Opdracht moet logistieke raakvlakken hebben 

• Opdracht moet in 6 weken af te ronden zijn 

 
Periode 
Sprint 1  14 september – 23 oktober 
Sprint 2  26 oktober - 4 december 
Sprint 3  7 december – 30 januari (21 december – 1 januari Is Kerstreces) 
 
Hogeschool 

• Vanuit de hogeschool wordt aan elke opdrachtgever een ‘caseowner’ gekoppeld die de 
belangen van het bedrijf en studenten monitort.  

• Studenten worden begeleid door docenten om de opdracht goed uit te voeren.  

 
Matching opdracht en studenten 
De studenten kunnen een voorkeur voor een opdracht opgeven. Een bedrijf kan kort kennis 
maken met een aantal teams en vervolgens ook een voorkeur uitspreken. De docenten 
maken vervolgens de match. Deze kan verschillen van de opgegeven voorkeur. 
Het kennismaken is in de week van 7 september. Het is nog niet duidelijk hoe deze 
kennismaking zal lopen, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van COVID-19.  
 
Interesse? Neem contact op met Ymke Meijvogel  y.m.meijvogel@hva.nl  tel. 06 21155584 
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