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Werken met Edu4all

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
- Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
- Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie
- Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
- Volg de stappen.
- Daarna kun je aan de slag!

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met de bedrijfskolom en logistiek

Nadat producten geoogst zijn, leggen ze nog een lange weg af naar de klant. Eerst worden de producten
beoordeeld. Bij aardappelen en paprika’s wordt bijvoorbeeld naar de grootte en vorm gekeken en bij
rozen naar de lengte. Producten die dezelfde kenmerken hebben worden bij elkaar gezocht. Producten
leggen daarna verschillende routes af naar de klant. Jij gaat kennismaken met die routes.

Hierboven zie je langs welke bedrijven een aardappel gaat, voordat hij in stukjes in een zak chips bij
jou belandt. Al deze bedrijven samen noemen we een bedrijfskolom.

1. Aan de linkerkant staan oerproducten. Aan de rechterkant eindproducten. Welk oerproduct en
eindproduct horen bij elkaar?

BroodAardappel

SchoenenMeel

ChipsHout

StoelKatoen

T-shirtLeer
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2. Je gaat zelf een bedrijfskolom maken.
a. Hierna staat een bedrijfskolom van brood. Zet op de open plekken welk bedrijf daar hoort.

Kies uit: landbouwer - bakker - meelfabriek - deegfabriek - consument

Meelfabriek

Deegfabriek

Consument

b. Bekijk de afbeelding hierna. Je ziet bedrijven die samen de bedrijfskolom voor verse, gesneden
groenten vormen. Zet boven elke afbeelding welk bedrijf je ziet.

BRON Bij de volgende vraag kun je de Website Tijdlijn gebruiken.

3. Je gaat nu zelf een bedrijfskolom maken.
a. Bedenk voor welk eindproduct jij een bedrijfskolom gaat maken. Het moet een product uit de

groene sector zijn.
b. Zoek op internet welke bedrijven in de bedrijfskolom thuishoren.
c. Maak op de computer een bedrijfskolom.
d. Zet bij de bedrijven of ze:

de grondstof maken•
• de grondstof verwerken (fabriek)
• de producten groot inkopen, opslaan en verkopen aan de retail
• de producten verkopen aan de consument.

e. Sla je bedrijfskolom op als: Bedrijfskolom_[jouwnaam].

4. Laat je bedrijfskolom beoordelen.

Aantal puntenWaar wordt op beoordeeld?

0 - 1Het is duidelijk voor welk product de bedrijfskolom is gemaakt.

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Alle bedrijven staan in de bedrijfskolom.

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Bij elk bedrijf is aangegeven of ze het oerproduct leveren, of fabriek,
groothandel of detailhandel zijn.
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Aantal puntenWaar wordt op beoordeeld?

0 - 1Bij elk bedrijf is een afbeelding geplaatst die past bij het bedrijf.

0 - 1De bedrijfskolom is met de juiste naam opgeslagen.

van de 13 punten
Totaal aantal punten:

BRON Lees Tekstbron 2.40 Wat is logistiek? Maak daarna opdracht 5.

5. Waar denk jij aan bij het woord logistiek?
a. Maak hieronder een woordwolk.

b. Wat heeft logistiek met de bedrijfskolom te maken? Leg je antwoord uit.

6. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat hebt afgesproken
met je docent.
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Taak 2 De leerdoelen bij Deel A

Als je als logistiek medewerker binnen groen aan de slag gaat, moet je:
producten kunnen selecteren aan de hand van kwaliteitsvoorschriften1.
producten kunnen verpakken2.
duurzame keuzes kunnen maken voor het selecteren en verpakken van producten3.
de verschillende verkoopkanalen kunnen herkennen.4.

7. Producten kun je op verschillende manieren selecteren.
a. Bekijk de afbeeldingen hierna. Waarop zijn de appels geselecteerd?

Grootte / KleurGrootte / Kleur

b. Bekijk de afbeelding hierna. Waarom komen deze appels niet door jouw selectieprocedure?

8. Producten kun je op verschillende manieren verpakken.
a. Welke verpakking is het meest milieuvriendelijk?
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