
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Logistics Management 

 
Adres 
G.J. de Jonghweg 4-6 
3015 GG Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Tijdens de proefstudeerdag maak je kennis met de opleiding Logistics Management bij 
Hogeschool Rotterdam. Na een introductie over het onderwijs op de hogeschool volgt 
een kennismaking omdat je gedurende de dag met andere gaat samenwerken. Je krijgt 
twee logistiek gerelateerde vakken die onderbroken wordt door een pauze en je maakt 
kennis met projectonderwijs. 
De proefstudeerdag wordt begeleid door enkele ervaren docenten en de 
onderwijsmanager van de opleiding. Ook heb je contact met student die al in het 2de of 
3de leerjaar zitten. De studenten vertellen over hun ervaringen op de opleiding, geven 
een rondleiding door het gebouw en helpen bij de opdrachten die gemaakt worden. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee zodat je de opdrachten kan maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08.30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 09.30 Welkomstwoord & informatie opleiding 
09.30 – 10.00 Kennismaking & Rondleiding 
10.00 – 10.15 Pauze 
10.15 – 11.05 Introductieles Modaliteiten & het Rotterdamse havengebied 
11.05 – 11.15 Pauze 
11.15 – 11.55 Introductieles Werken met Logistiek 
11.55 – 12:25 Samenwerken bij een project 
12.25 – 12.30 Afsluiting 
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Programma 
13.00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 
13.30 – 14.00 Welkomstwoord & informatie opleiding 
14.00 – 14.30 Kennismaking & Rondleiding 
14.30 – 14.45 Pauze 
14.45 – 15.35 Introductieles Modaliteiten & het Rotterdamse havengebied 
15.35 – 15.45 Pauze 
15.45 – 16.25 Introductieles Werken met Logistiek 
15.25 – 16:55 Samenwerken bij een project 
16.55 – 17.00 Afsluiting 
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