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Doelstellingen:

• over de grenzen van diverse opleidingsonderdelen 

heen leren denken

• persoonlijke informatie- en 

communicatievaardigheden  oefenen

• omgaan met diverse communicatie- en 

samenwerkingsstijlen, m.a.w. in teamverband werken.

• projectmatige aanpak 

• vakkennis en vaardigheden  worden in een ruimere 

maatschappelijk relevante context geplaatst en 

toegepast



Werkwijze

• Er wordt van jou verwacht dat je actief deelneemt aan 

seminarie- en projectactiviteiten.

• Elk seminarie / project kent zijn specifieke organisatie, 

werkvorm, opdrachten en evaluatievormen. 

• Je dient aan alle activiteiten deel te nemen en alle 

opdrachten uit te voeren volgens de specifieke 

afspraken. 



Overzicht

• Seminaries: Bedrijfsbezoeken, gastsprekers, 

studiedagen, … .

• Opdracht expeditie dossier : U stelt een volledig  

exportdossier samen ten behoeve van een klant van 

een expeditiekantoor. Ook maakt u een 

handelstechnische studie, inclusief plaatselijke 

handelsgebruiken, inherent aan de cultuur van het 

ontvangende land, onderwerp van het expeditie 

dossier.



Overzicht

• Opdrachten worden ad random toegewezen:

vb.  Kledij van Belgische designer naar China, een lijk 

naar Mekka, een paard naar Dubai, Belgisch bier naar 

Vancouver, Belgische pralines naar Qatar, enz.. Er 

wordt uitsluitend met Belgische producten gewerkt,

• link naar afgewerkte opdracht (-en)?



Organisatie

• Het project wordt uitgevoerd in groepen van 3 

studenten, ad random samengesteld. 

• Alle studenten / groepsleden zijn verplicht aanwezig 

op de voortgangsgesprekken.



Eindproducten

• Schriftelijk rapport :

• voorstelling van het land: o.a. do’s and dont’s 

• beschrijving van het expeditie dossier

• Groepspresentatie: 

• De groepspresentatie gebeurt in aanwezigheid van alle 

andere groepen, de lector(-en) en andere geïnteresseerden. 

Elk groepslid neemt een deel van de inhoud voor zijn 

rekening, maar dient de hele inhoud grondig te kennen.

• Verslag van elke ad hoc activiteit 



Studiemateriaal

• Studiewijzer logistieke projecten 2

• olod Actualiteit transportmodi 

• olod Haven- en transportorganisatoren

• olod Scheepvaart

• olod Techniek binnen en buitenlandse handel

• olod douane accijnzen en BTW basisbegrippen

• Site Flanders Investment and Trade

• Taalpunt



Evaluatie

• Het opleidingsonderdeel Projecten Logistiek 

Management 2 wordt uitsluitend beoordeeld in de 

vorm van 'permanente evaluatie'.

• Indien je een opdracht niet volgens de afspraak 

uitvoert en/of inlevert, of niet aan een activiteit 

deelneemt, krijg je een nul voor dat onderdeel.

• Veelvuldige afwezigheid kan resulteren in een 

onvoldoende (zie volgende paragraaf) die niet kan 

hernomen worden.



Begeleiding

• Voortgangsgesprekken 

• Via email   

• Via forum 

• Via teams


