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Introductie
Topcoaches voor Toptalent (TvT) is hét coaching programma voor ambitieuze vierdejaars HBOstudenten met een logistieke afstudeervariant. Topcoaches voor Toptalent is in 2007 geïnitieerd door
TLN, EVO en het Kennisakkoord Logistiek, waarin Hogescholen door heel Nederland participeren.
In 2017 (bij de afsluiting van de 10e editie) heeft vLm het stokje overgenomen.
vLm voert het programma uit, uiteraard in nauwe samenwerking met evofenedex, TLN en de
Hogescholen. In 10 jaar hebben 120 toptalenten en topcoaches deel genomen aan dit programma.
De deelnemende Hogescholen Logistiek:
 Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)
 Fontys Hogeschool Venlo
 Fontys Hogeschool Eindhoven
 Hogeschool Rotterdam
 Hogeschool van Amsterdam
 Hogeschool Windesheim, Zwolle
 Inholland, Haarlem
 Hogeschool Utrecht
 NHTV, Breda
Doelstelling
De doelstelling is om door middel van het programma de theorie en praktijk beter op elkaar aan te
laten sluiten. Het uitwisselen van informatie en ervaringen van alle betrokken partijen is hierbij van
groot belang. De doelstelling van het programma is om de topstudenten logistiek de mogelijkheid te
geven intensief begeleid te worden tijdens het afstudeerjaar door een topcoach van een topbedrijf.
Dit betekent dat deze speciaal geselecteerde studenten niet alleen een afstudeerstage uitvoeren bij
het bedrijf, maar in bredere vorm worden voorbereid op de arbeidspraktijk. Hierbij komt niet alleen
het aspect logistieke kennis aan bod, maar vooral ook competenties die steeds belangrijker worden
in het arbeidsveld, zoals leiderschap, communicatieve en sociale competenties en de toepassing van
kennis en inzicht.
Selectie van de studenten
Dit programma is gericht op toptalent dat een logistieke opleiding op hbo-niveau volgt. Ten behoeve
van het positioneren van het programma is het belangrijk om op een gedegen wijze de toptalenten
te selecteren. Hiervoor is een uitgebreide selectieprocedure opgesteld.
Het gaat hierbij om studenten met goede resultaten, waarbij ze nog niet alle competenties hoeven te
beheersen, maar van wie wel wordt verwacht dat snel te kunnen. Studenten met veel potentieel.
Ten behoeve van de selectie van studenten is een selectieproces en zijn selectiecriteria
geformuleerd. De doelstelling is jaarlijks 10-20 studenten te selecteren, waarbij kwaliteit belangrijker
is dan kwantiteit. Er is geen limiet gesteld aan het aantal aanmeldingen. Het aantal beschikbare
plaatsen zal ook niet evenredig worden verdeeld over de hogescholen. De kwaliteit van de
individuele kandidaat is doorslaggevend.

Selectieproces
Het selectieproces bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aanmelding bij Hogeschool
Eerste schifting
Selectie dag oktober 2017
Competentietest, film
Selectiegesprek
Definitieve selectie
Gesprek met coach, match

Student
Hogeschool
vLm, Yacht en student
Student + Yacht
vLm + Yacht + student
vLm
Bedrijf en student

De kandidaten worden onder andere getest op hun potentiële competenties op het gebied van;
 kennis en inzicht;
 toepassen kennis en inzicht;
 communicatieve en sociale competenties;
 leiderschap en persoonlijkheid.
Timetable
1)Aanmelden
Studenten kunnen zich vanaf half augustus t/m 30 september aanmelden bij hun Hogeschool
2)Hogescholen versturen vóór 10 oktober alle potentiële toptalenten naar vLm
(na de schifting/gesprek)
3) De (verplichte) voorlichting/selectie dag vindt 18 oktober plaats
4) De online competentietesten vinden 19 t/m 24 oktober plaats
5) De selectie gesprekken bij vLm vinden plaats vanaf 30 oktober t/m 9 november 2017
6) De definitieve selectie door vLm vindt plaats half november 2017
7) De matching vindt plaats vanaf half november, de gesprekken bij het bedrijf vinden plaats vanaf
eind november.
Programma
De student doorloopt gedurende zijn afstudeerstage, naast het reguliere programma van de
hogeschool, een door vLm en Yacht samengesteld programma.
Voor de topstudenten (en vaak zijn ook de coaches en hogeschoolbegeleiders welkom) worden
tijdens de afstudeerperiode maandelijks workshops en intervisiebijeenkomsten georganiseerd.
De taak van de afstudeerbegeleiding ligt bij de hogeschool en het bedrijf.
Kosten TvT
Aan het programma TvT zijn uiteraard kosten verbonden. Alle deelnemende partijen dragen een deel
van de kosten. De bijdrage voor de bedrijven bedraagt € 2.600,- per student.
U betaalt deze kosten alleen als er daadwerkelijk een match plaatsvindt tussen uw bedrijf/coach en
een student.
Opbrengsten en voordelen

We gaan ervan uit dat de deelnemende bedrijven hun bijdrage ook zien als een investering die
rendement kan opleveren. Dit blijkt ook uit de ervaringen van de bedrijven die aan een van de
voorgaande edities van TvT hebben deelgenomen.
Deelname aan het project kan voor de bedrijven diverse voordelen met zich meebrengen, zoals:
- een uitstekende student die een zwaardere afstudeeropdracht aan kan dan gemiddeld;
- een toekomstige hbo-werknemer;
- publicitaire spin-off; deelnemende bedrijven worden gedurende de stageperiode meegenomen in
de communicatie over het afstudeertraject
- ingangen bij hogescholen;
- uitbreiding van uw netwerk, er vinden bijeenkomsten plaats waarbij kennis gemaakt wordt met de
andere (top)coaches en toptalenten;
- implementatie van resultaten van de afstudeeropdracht.
Wat wij van u vragen
Tijdens de selectieprocedure zal vLm de student informeren over de bedrijven die zich hebben
aangemeld en de mogelijkheden die het biedt voor afstudeerprojecten.
Daarom vragen wij u om de volgende zaken:
1. Een profielschets van uw bedrijf
De profielschets bevat:
 een introductie van uw bedrijf en een beeld van de logistieke aspecten ervan;
 mogelijkheden voor student gedurende het coachingstraject, met name in de afstudeerfase
(laatste half jaar);
 (optioneel) de specifieke elementen die uw bedrijf aantrekkelijk kunnen maken voor studenten
die deel gaan nemen aan dit programma.
2. Een profielschets van de coach
De volgende elementen dienen aan de orde te komen:
 achtergrond en huidige functie;
 aandachtsgebieden;
 motivatie voor rol van coach;
 verwachtingen van student.
De eisen die aan coach gesteld worden zijn:
Need to have
 beschikbaarheid;
 senioriteit:
 positie;
 ervaring;
 affiniteit met coaching (motivatie);
 communicatief vaardig;
 brede vakinhoudelijke achtergrond.
Nice to have
 multidisciplinaire ervaring.

3. Betreft de studenten
- Staat u open voor internationale studenten? (Engels/Duits sprekend)
4. Standplaats van de student
- Waar gaat de student aan de slag?
- hoe is de bereikbaarheid van die locatie?
Inzet
Welke inzet verwacht vLm van uw bedrijf?
 het leveren van een coach die voldoende tijd en mogelijkheden beschikbaar heeft;
 het bieden van een uitdagende afstudeeropdracht die past bij de ontwikkeling en het niveau van
de student;
 het bieden van een opdracht die voldoet aan de eisen van de hogeschool;
 openstelling van uw bedrijf als locatie voor een bijeenkomst, waarbij u een rondleiding verzorgt
en een lunch aanbiedt (per editie bezoeken de studenten 3-5 bedrijven)
 aanwezigheid bij de kick-off en de afsluiting;
 actief betrokken zijn bij de student en zijn/haar afstudeerproject;
 het geven van aanbevelingen voor verbetering van het onderwijsprogramma van de
hogescholen.
Deelnemende bedrijven TvT afgelopen edities
A.S. Watson Health & Beauty
Benelux
Akzo Nobel
Algemene Rekenkamer
APL Logistics
Arrow Electronics
Aviko B.V.
B.V. Arrow Electronics DLC
Bas Logistics
BührmannUbbens B.V.
C1000
CB Logistics
Chemours
Corus
Corus Staal B.V.
DAF Trucks NV
DB Schenker
Defensie Luchtmacht
Defensie Landmacht
DeliXL
DHL
Diversey Europe

DSV Solutions
Geodis
GLS
H.J. Heinz B.V.
Havi
Heineken
Hema
JUMBO Supermarkten B.V.
Kopieersystemen Nederland B.V.
Lidl
MCB
Meelunie
Nikon
NSK European Distribution
Center
Océ Technologies B.V.
Overtoom
P&R Logistics
Penske Logistics Transport
Pon Logistiek
Red Swan Pharma Logistics B.V.

Rotra Doesburg
Sabic Europe B.V.
Saver
SCA Hygiene products
Scania
Schotpoort Transport Groep
Schuitema N.V
Sealed Air
Siemens Nederland N.V.
Stiho Groep
Synerlogic
TabsHolland
Technisch Handelsbureau
Rensa
Technische Unie
TNT Express Nederland B.V.
V&D
Van Gansewinkel
van Uden Logistics
Werner Pfleiderer-Haton
Wim Bosman

Heeft u vragen?
U kunt contact opnemen met TLN via opleidingen@tln.nl of rechtstreeks contact opnemen met de
projectmanager van TvT: Jolanda Bakker, jbakker@vlm.nl, T 079-3467359

