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Bij het theorieboek Veilig werken in de logistiek – KAM niveau 2/3 horen de volgende 
schoolopdrachten:

Titel opdracht Maken na Bijbehorend werkproces

Opdracht 1:
Keurmerken

Hoofdstuk 1 – Kwaliteitszorg Werkprocesoverstijgend

Opdracht 2:
Prestatiemeting

Hoofdstuk 1 – Kwaliteitszorg Werkprocesoverstijgend

Opdracht 3:
Een onderzoek naar  
kwaliteitssystemen

Hoofdstuk 1 – Kwaliteitszorg Werkprocesoverstijgend

Opdracht 4:
Denk om je rug

Hoofdstuk 2 – Arbozorg Werkprocesoverstijgend 

Opdracht 5:
Arbowet 

Hoofdstuk 2 – Arbozorg Werkprocesoverstijgend

Opdracht 6:
PBM’s hoe en wat

Hoofdstuk 2 – Arbozorg Werkprocesoverstijgend

Opdracht 7:
Duurzaam ondernemen

Hoofdstuk 3 – Milieu Werkprocesoverstijgend

Opdracht 8:
Welke afval hoort waar?

Hoofdstuk 3 – Milieu Werkprocesoverstijgend

Opdracht 9:
Lean & Green

Hoofdstuk 3 – Milieu Werkprocesoverstijgend

Opdracht 10:
Kruiswoordraadsel

Hoofdstuk 4 – Gevaarlijke stoffen Werkprocesoverstijgend

Opdracht 11:
Opslag van gevaarlijke stoffen 

Hoofdstuk 4 – Gevaarlijke stoffen Werkprocesoverstijgend

Opdracht 12:
Gevaarlijke stoffen

Hoofdstuk 4 – Gevaarlijke stoffen Werkprocesoverstijgend

Opdracht 13:
De veiligheid op school

Hoofdstuk 5 – Veiligheid Werkprocesoverstijgend

Opdracht 14:
Het veiligste magazijn

Hoofdstuk 5 – Veiligheid Werkprocesoverstijgend

Opdracht 15:
RI&E maken

Hoofdstuk 5 – Veiligheid Werkprocesoverstijgend

Opdracht 16:
Interview over schoonmaken

Hoofdstuk 5 – Veiligheid Werkprocesoverstijgend

Overzicht opdrachten
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Opdracht 1

Keurmerken 

 Individueel, tweetallen

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet

 1 uur 

Wanneer een product of een bedrijf een keurmerk heeft, dan betekent dat het 
is onderzocht en beoordeeld door een deskundige. Het keurmerk is daarmee 
een bewijs van goedkeuring en kwaliteit. Dit is belangrijk voor zowel de klant 
als het bedrijf. Zo kan een keurmerk de klant helpen beslissen bij een aankoop. 
Voor het bedrijf zelf is een keurmerk nuttig omdat een bedrijf of een product 
met een keurmerk zich positief onderscheidt van bedrijven of producten zonder 
keurmerk. In deze opdracht ga je kijken of je keurmerken kent. 

1 Noteer in de onderstaande tabel de naam van het keurmerk. Noteer in je 
eigen woorden ook waar het keurmerk voor staat en wat het betekent.

2 Zoek zelf nog twee keurmerken die niet in het boek staan en vul de tabel 
aan met het logo van het keurmerk en de omschrijving.

 Keurmerk Naam keurmerk plus omschrijving 
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 Keurmerk Naam keurmerk plus omschrijving 

3 Vergelijk nu jouw tabel met die van een medestudent. Noteer de 
verschillen en de overeenkomsten.

Lever je tabel en het antwoord op vraag 3 in bij je docent.
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Opdracht 2

Prestatiemeting

 Tweetallen

 Binnen en buiten school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet, printer

 3 uur

Met een prestatiemeting kan je onderzoeken hoe betrouwbaar leveranciers zijn, 
wat de doorlooptijd van producten is en wat de voorraadbetrouwbaarheid is. Als 
je weet hoe het logistieke proces in elkaar steekt, dan kun je hierop aansturen 
en bijsturen. Een prestatiemeting maakt je bewust van het kwaliteitsniveau 
van het logistieke proces in jouw organisatie. In deze opdracht ga je met een 
medestudent uitzoeken hoe een prestatiemeting in zijn werk gaat.

1 Maak een groepje met een medestudent. Lees eerst in het theorieboek 
Veilig werken in de logistiek – KAM de paragraaf over prestatiemeting nog 
eens goed door.

2 Na het doorlezen noteer je samen:
XX hoe de normen heten waaraan de prestatiemeting moet voldoen.
XX drie punten in het logistieke proces die je met een prestatiemeting 

kunt meten.

3 Maak een afspraak bij een distributiecentrum. Dit mag ook je BPV-bedrijf 
zijn. Je gaat daar vragen stellen over de KPI’s van het bedrijf.
Bedenk samen tien vragen die je aan het bedrijf wilt stellen over het 
werken met KPI’s. Denk hierbij aan: 
XX Welke KPI’s gebruikt het bedrijf?
XX Waarom kiest het bedrijf juist voor deze KPI’s?
XX Zou het bedrijf meer KPI’s willen meten?

Bespreek de vragen met je docent.

4 Print je vragenlijst en zorg ervoor dat je op de vragenlijst ruimte hebt om 
de antwoorden te noteren. Ga naar het bedrijf en stel je vragen.

5 Werk de vragen en antwoorden uit in een verslag van 400 tot 500 
woorden.

Je levert je verslag in bij je docent.
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Opdracht 3

Een onderzoek naar kwaliteitssystemen

 Tweetallen

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet

 1,5 uur

In je theorieboek heb je kunnen lezen over de verschillende kwaliteitssystemen. 
In deze opdracht maak je samen met een medestudent een overzicht van alle 
kwaliteitssystemen.

1 Lees in je theorieboek Veilig werken in de logistiek – KAM eerst nog eens 
goed het hoofdstuk over kwaliteitssystemen door.

2 Vul dan samen de volgende lijst in. Kijk goed naar het voorbeeld! 
Welke gegevens kun je uit je theorieboek halen? Wat moet je nog gaan 
uitzoeken? Dit kun je doen op internet.

Naam van  
het systeem

Keuringsinstantie Wat houdt het systeem in? Bijzonderheden

HACCP Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit: 
www.nvwa.nl

HACCP gaat over de veilig-
heid van voedsel. Een bedrijf 
moet de gevaren analyseren 
en aangeven wat de kritische 
controlepunten zijn. Er zijn 
zeven principes voor dit 
systeem.

Bedrijven moeten zelf 
HACCP toepassen op het 
proces. Er is geen stan-
daardset met regels.

CBL-
Hygiënecode

ISO
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Naam van  
het systeem

Keuringsinstantie Wat houdt het systeem in? Bijzonderheden

Lean

Six Sigma

5S

3 Verdeel daarna samen met je medestudent de taken: wie gaat 
welke kwaliteitssystemen onderzoeken? Of gaan jullie alles samen 
onderzoeken?
Ga op zoek naar de ontbrekende informatie. Vul daarna je lijst verder in.

4 Als jullie alle informatie hebben gevonden, schrijf je samen het verslag. 
Dit verslag is maximaal vijf A4’tjes lang; één A4’tje per kwaliteitssysteem. 
In je verslag leg je per systeem uit:
XX wat het inhoudt.
XX welke eisen er worden gesteld.
XX welke instantie de keuring uitvoert.
XX voordelen en nadelen van het systeem: redenen waarom een 

bedrijf dit kwaliteitssysteem wel of juist niet zou willen invoeren.

Het verslag en het schema lever je in bij je docent.
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Opdracht 4

Denk om je rug

 Tweetallen, klassikaal

 Binnen school

 Laptop/pc, smartphone

 3 uur

Veilig en gezond werken, dat wil iedereen. Om de rechten en plichten voor 
werkgevers en werknemers vast te leggen, is er de Arbowet. Hierin staat wat 
jij zelf kunt en moet doen om veilig te werken, en ook wat je van je werkgever 
mag verwachten.
Werken in een magazijn kan rugklachten veroorzaken. Je staat veel, soms in 
een ongemakkelijke houding. En ook al gebruik je voldoende hulpmiddelen, je 
zult ook vaak zelf dozen moeten tillen. Het is daarom belangrijk dat je weet hoe 
je het beste kunt tillen zonder je rug te veel te belasten. In deze opdracht ga 
je een instructiefilm maken voor je collega’s. Jouw film heet ‘Denk om je rug’. 
Daarin laat je zien hoe je moet tillen en wat daarbij de juiste houding is.

1 Maak een groepje met een medestudent. Eén van jullie gaat filmen. De 
ander laat zien hoe je moet tillen. Zorg ervoor dat een van jullie een goed 
werkende filmcamera heeft. Dit kan een mobiele telefoon zijn of een 
videocamera van school.

2 Lees de theorie over hoe je op de juiste manier tilt in je theorieboek Veilig 
werken in de logistiek – KAM nog eens goed door. Maak nu samen een 
checklist met de punten waarop logistiek medewerkers en teamleiders 
moeten letten als ze (zware) producten tillen.

3 Maak een plan van aanpak voor het onderwerp tillen. Hierin moeten de 
volgende punten aan bod komen:
XX Hoe voorkom je rugklachten als gevolg van verkeerd tillen? 
XX Wat kun je doen als je al rugklachten hebt?

4 Maak op basis van je bevindingen een script voor een instructiefilm van 
maximaal vijf minuten. In de film laat je zien hoe je op een verantwoorde 
manier tilt. Je hebt nodig voor de film:
XX een plek met een neutrale achtergrond als decor voor de film
XX een stoel en eventueel een voetensteun (dit kan ook een schooltas 

zijn)
XX iets zwaars, zoals een stapel boeken of een schooltas
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5 Maak de instructiefilm. Controleer of je alle belangrijke punten aan bod 
laat komen.

6 Je laat de instructiefilm in de klas zien. Je geeft je medestudenten twee 
tops en één tip voor hun filmpje.

Je film en de tops en tips voor de andere films lever je in bij je docent.
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Opdracht 5 

Arbowet 

 Viertallen, klassikaal

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet

 3 uur

In de Arbowet staat dat werkgevers en werknemers samen voor een veilige 
werkomgeving moeten zorgen. De werkgever moet ervoor zorgen dat de 
werknemer zijn werk veilig kan uitvoeren. Maar ook de werknemer moet zich 
aan de regels houden en veilig werken. Als jij een Arbowet zou mogen schrijven 
voor werknemers in een DC (distributiecentrum), welke regels zou je dan 
belangrijk vinden?
In deze opdracht gaan jullie in viertallen jullie eigen Arbowet maken en deze 
aan de klas presenteren. Jullie maken de Arbowet aan de hand van de volgende 
punten:

1 Bedenk eerst acht regels voor de werkgever en schrijf deze op. Het 
moeten regels zijn die zorgen voor een veilige werkomgeving. Het gaat 
om de volgende regels:

a Twee regels om lichamelijke klachten bij logistiek teamleiders te 
voorkomen.

b Twee regels om logistiek teamleiders te beschermen tegen agressie en 
geweld.

c Twee regels om stress bij logistiek teamleiders te voorkomen.
d Twee regels waardoor logistiek teamleiders zich gelukkig kunnen voelen 

op het werk.

2 Bedenk nu acht regels voor de werknemer en schrijf deze op. Je beschrijft 
wat de logistiek teamleider zelf moet doen om veilig te werken. Het gaat 
om de volgende regels: 

a Twee regels om lichamelijke klachten te voorkomen.
b Twee regels om zichzelf te beschermen tegen agressie en geweld.
c Twee regels om stress te voorkomen.
d Twee regels waardoor de teamleider zich gelukkig kan voelen op het 

werk.
Zet alle regels van jullie Arbowet in een document en geef dit document 
een originele titel. 
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Voor informatie over verschillende Arbowetten kun je zoeken op internet. Kijk 
bijvoorbeeld op www.arboindemode.nl.

3 Maak een presentatie bij je Arbowet die je gaat presenteren aan de klas 
(dit kan met behulp van een powerpoint, met Prezi of op een andere 
manier). De presentatie moet tussen de vijf en tien minuten duren.

4 Bespreek met de klas de Arbowetten en bepaal wat volgens jou de 
belangrijkste Arbowetten zijn die er in de klas bedacht zijn.

Je levert het document van de Arbowet en een afdruk van je presentatie in bij 
je docent.

tip 
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Opdracht 6

PBM’s hoe en wat

 Tweetallen, viertallen

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet, papier, lijm, printer

 2 uur

Bij het werken in een distributiecentrum (DC) worden er persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruikt. Dit zijn hulpmiddelen die dienen 
voor iemands persoonlijke bescherming. Samen met een medestudent ga je 
onderzoeken welke PBM’s er zijn, en waar deze voor dienen.

1 Maak een groepje met een medestudent. Noteer eerst samen de PBM’s 
die je al kent.

2 Ga nu op internet kijken of je nog meer PBM’s kunt vinden. Vul je lijst aan.

3 Noteer bij de PMB’s die je opgeschreven hebt waarvoor ze dienen, en voor 
welk werk je ze nodig kunt hebben.

4 Maak hiervan een overzicht met de bijbehorende pictogrammen.

5 Vergelijk jullie overzicht met het overzicht van een ander groepje. 
Bespreek met elkaar welke overeenkomsten en welke verschillen er zijn.

6 Maak met het groepje van vier een advies voor een DC welke PBM’s jullie 
vinden dat het bedrijf beschikbaar moet stellen en waarom.

Je overzicht en advies voor een DC lever je in bij je docent.



7 LOGISTIEK TEAMLEIDER (3)

18

SO

Opdracht 7

Duurzaam ondernemen

 Viertallen, klassikaal

 Binnen en buiten school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet, printer, pen/potlood

 3 uur

Duurzaam ondernemen wordt ook wel mvo genoemd: maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Een onderneming onderneemt maatschappelijk 
verantwoord als alle activiteiten bewust zijn gericht op het toevoegen van 
waarde aan zowel people (de mensen), planet (onze aarde) als profit (winst). 
In deze opdracht ga je een mvo-krant voor ondernemers maken.

1 Maak een groepje met drie medestudenten. Zoek samen informatie over 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijvoorbeeld op de website 
www.mvonederland.nl. Schrijf met elkaar belangrijke punten op die je in 
de mvo-krant wilt zetten.

2 Maak met je groepje een mvo-krant voor ondernemers.
In je mvo-krant moeten de volgende onderdelen voorkomen:
XX Maak een striptekening of cartoon over mvo om in je krant te 

zetten.
XX Zoek artikelen op die gaan over een mvo-campagne of -actie van 

een bedrijf. Herschrijf twee artikelen in je eigen woorden voor in je 
krant.

XX Bedenk een korte mvo-quiz of vragenlijst met maximaal vijf vragen 
voor in de krant.

XX Zoek passende afbeeldingen of maak foto’s van mvo en plaats deze 
in de krant.

XX Als extra onderdeel kun je nog iemand die je kent interviewen over 
mvo. Vraag bijvoorbeeld wat deze persoon belangrijk vindt dat 
ondernemers doen met betrekking tot mvo. Wat doet hij zelf om 
de wereld en het milieu te verbeteren? En wat zou hij willen doen? 
Schrijf dit interview uit en voeg het toe aan je krant.

3 Verdeel de verschillende items binnen je groepje en spreek goed af wie 
wat doet bij de presentatie. Voeg alle items samen en lever je mvo-krant 
in bij je docent.
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4 Presenteer met je groepje de mvo-krant voor ondernemers aan de klas. 
Bespreek de mvo-kranten klassikaal. Noteer wat de verschillen en wat de 
overeenkomsten zijn.

Je levert een afdruk van de presentatie en de lijst met verschillen en 
overeenkomsten in bij je docent. 
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Opdracht 8

Welk afval hoort waar?

 Tweetallen, klassikaal

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet, printer, plakband 

(voor het ophangen van de 

mindmaps)

 2 uur

Binnen elk bedrijf heb je te maken met afval, ook in een distributiecentrum 
(DC). Er is wettelijk bepaald dat elk bedrijf moet zorgen voor een goede 
afvalscheiding om het afval op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te 
verzamelen en/of te verwerken. In deze opdracht ga je met een medestudent 
een mindmap maken over afval en afvalscheiding in een DC.

1 Maak een groepje met een medestudent en noteer samen welke soorten 
afval je tegenkomt in een DC.

2 Zoek op internet zes verschillende manieren van afvalscheiding, en 
noteer deze manieren.

Op www.afvalscheidingswijzer.nl vind je veel informatie over het scheiden van 
afval.

3 Je gaat nu een digitale mindmap maken via www.bubbl.us:
XX Je begint in het midden met het woord afvalscheiding. 
XX Hierna noteer je de zes manieren van afvalscheiding.
XX Als laatste noteer je de soorten afval die hierbij horen.

4 Je print je mindmap uit en hangt deze in de klas op. Bespreek nu 
klassikaal de verschillende mindmaps. Welke verschillen zijn er, en welke 
overeenkomsten? 

Je levert je mindmap in bij je docent.

tip 
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Opdracht 9

Lean & Green 

 Individueel, klassikaal

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet

 3,5 uur

Je hebt ze vast weleens zien rijden, vrachtwagens met het Lean & Green-
logo. Wat betekent dat logo nu eigenlijk? En wanneer mag je dat logo op een 
vrachtwagen zetten? In deze opdracht ga je dat uitzoeken.

1 Je gaat op internet informatie zoeken over Lean & Green. Met de 
gevonden informatie ga je een presentatie maken van vijf minuten.

2 In de presentatie moet het volgende aan bod komen:
XX Waar staat Lean & Green voor?
XX Wat moeten bedrijven doen om een Lean & Green-award te ontvangen?
XX Welke verschillende Lean & Green-awards zijn er?
XX Wat vind je zelf van het Lean & Green-programma?
XX Zoek op internet het Lean & Green-logo op en voeg dit toe aan je 

presentatie.

Je mag de presentatie ook aanvullen met een filmpje.

3 Je houdt je presentatie voor de klas.

4 Na het houden van de presentatie ga je een reflectieverslag schrijven van 
500 woorden. Hierin schrijf je:
XX wat je al wist over Lean & Green en hoe je dit al wist.
XX wat je door het maken van deze opdracht geleerd hebt.
XX wat je zelf vindt van het Lean & Green programma.
XX wat je een bedrijf zou adviseren over Lean & Green en waarom.

Je levert een afdruk van je presentatie en het verslag in bij je docent.

Op de site www.lean-green.nl vind je veel informatie over Lean & Green.
Of googel de term Lean & Green voor nog meer informatie.

tip
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Opdracht 10

Kruiswoordraadsel

 Individueel

 Binnen school

 Laptop/pc, toegang tot 

internet, printer

 1 uur

Bij het opslaan van gevaarlijke stoffen komt veel kijken. Voor je eigen veiligheid 
is het belangrijk je bij het opslaan van gevaarlijke stoffen aan wettelijke regels 
te houden. In deze opdracht ga je tien belangrijke begrippen uit het hoofdstuk 
Gevaarlijke stoffen van het theorieboek Veilig werken in de logistiek – KAM 
halen en hiermee een kruiswoordraadsel maken.

1 Lees eerst het hoofdstuk over gevaarlijke stoffen in je theorieboek Veilig 
werken in de logistiek – KAM nog eens goed door en noteer tien begrippen 
uit het hoofdstuk.

2 Bedenk bij de tien begrippen die je hebt opgeschreven vragen. Bij elke 
vraag moet een van de door jou genoteerde begrippen het antwoord 
vormen. Bijvoorbeeld: Waarvoor staat de H in de H-zinnen? Het antwoord 
op jouw vraag is dan ‘het begrip Hazard’.

3 Maak nu je kruiswoordraadsel. Ga naar de website  
www.woordzoekers.org en klik op ‘Kruiswoordpuzzels’ rechts bovenaan 
op de site. Maak je kruiswoordraadsel volgens de handleiding op de site.

4 Print je kruiswoordraadsel zodat je medestudenten het kunnen invullen. 
Print ook de versie met de antwoorden. Maak een kruiswoordraadsel van 
een medestudent.

Lever de uitwerking van je kruiswoordraadsel en de antwoordversie in bij je 
docent.
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Opdracht 11

Opslag van gevaarlijke stoffen 

 Drietallen, klassikaal

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet

 3 uur

Wanneer je gevaarlijke stoffen opslaat in een magazijn heb je met heel veel 
regels te maken.
De vuurwerkramp in Enschede in 2000 is een voorbeeld van opslag van 
gevaarlijke stoffen waarbij het enorm fout ging. In deze opdracht ga je samen 
met twee medestudenten op zoek naar nieuwsberichten waarbij het fout 
ging bij de opslag van gevaarlijke stoffen en zoeken jullie uit wat de ernstige 
gevolgen hiervan waren.

1 Maak een groepje met twee medestudenten.

2 Je gaat samen op internet op zoek naar drie nieuwsberichten over 
ongelukken in bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan.

3 Je bespreekt met elkaar wat er toen gebeurd is, wat de gevolgen van 
het ongeluk/de ramp waren, en of er na dit ongeluk in de wet iets is 
veranderd.

4 Met de gevonden informatie maken jullie een PowerPoint- of Prezi-
presentatie waarin jullie de drie gevonden nieuwsberichten aan de klas 
presenteren.

5 De presentatie houden jullie voor de klas. Je geeft elke presentatie twee 
tops en één tip en noteert deze. 
Je levert een afdruk van je presentatie en de tops en tips die je gegeven 
hebt in bij je docent.
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Opdracht 12

Gevaarlijke stoffen

 Tweetallen, klassikaal

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet, printer, A2-papier, 

lijm en schaar

 1,5 uur

Gevaarlijke stoffen kunnen ingedeeld worden in verschillende klassen. Voor 
iedere klasse gelden andere veiligheidsvoorschriften. In deze opdracht ga je 
hierover met een medestudent een informatieposter maken.

1 Maak een groepje met een medestudent en lees eerst de theorie over 
gevaarlijke stoffen in het theorieboek Veilig werken in de logistiek – 
KAM nog eens door. Daarin vind je informatie over de verschillende 
gevarenklassen.

2 Vul daarna samen de volgende lijst in voor de gevarenklassen 3, 6 en 8.

Gevaren- 
klasse

Welke stoffen horen bij deze 
klasse?

Welke gevaren zijn er als je 
werkt met deze stoffen?

Welke gevarensymbolen vind 
je op de verpakking?

3

6

8

3 Maak nu een poster met informatie over de gevarenklassen 3, 6 en 8. 
Iemand die nog niets weet over het werken met deze stoffen moet na het 
bekijken van jouw poster weten wat hij moet doen. Laat in ieder geval 
zien:
XX welke stoffen bij de drie gevarenklassen horen.
XX welke maatregelen belangrijk zijn bij het werken met stoffen uit 

deze gevarenklassen.
XX welke gevarensymbolen bij deze gevarenklassen horen.

Zorg ervoor dat de poster er aantrekkelijk uitziet.
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4 Hang de posters op in de klas en bekijk de andere posters. Bespreek de 
posters klassikaal waarbij je aangeeft of je de uitleg op de andere posters 
duidelijk vindt.

Je levert de poster in bij je docent.
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Opdracht 13

De veiligheid op school

 Tweetallen, individueel

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet, printer

 5 uur

In ieder bedrijf moeten bedrijfshulpverleners (bhv’ers) aanwezig zijn die bij 
calamiteiten optreden. Hoe zit dat bij jou op school? Is er een vluchtroute? 
Waar hangen hulpmiddelen om te blussen? Wat doen de bhv’ers? In deze 
opdracht ga je dat samen met een medestudent uitzoeken.

1 Maak een groepje met een medestudent en lees eerst de theorie over 
veiligheid in het theorieboek Veilig werken in de logistiek – KAM goed 
door.

2 Onderzoek daarna op school de volgende zaken:
XX Waar hangt een schema van de vluchtroute?
XX Waar bevinden zich de blusmiddelen?
XX Welke blusmiddelen zijn er aanwezig binnen de school?
XX Wie op school zijn bhv’ers en wat is hun taak?

3 Maak een schets van de school: de gangen, de lokalen, de in- en uitgang 
enzovoort. Zit je in een groot gebouw? Teken dan alleen de begane grond. 
Geef op je tekening ook aan waar hulpmiddelen zijn op school. 

4 Bestudeer nu de vluchtroute en geef die aan op je eigen schets. 
Beantwoord de volgende vragen:
XX Begrijp je de vluchtroute?
XX Zou jij aan de hand van die route weten hoe je snel het gebouw uit 

moet komen?

5 Tot welke conclusies kom je? Is het je duidelijk wat je moet doen in geval 
van calamiteiten, zoals een brand? Motiveer je antwoord. Geef eventueel 
tips voor de school.

6 Maak nu zelf een verslag van je bevindingen. Je verslag moet bestaan uit 
een samenvatting van je onderzoeksresultaten (vraag 2), je schetsen en je 
conclusies.
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7 Voordat je het verslag inlevert, controleer je of je voldoet aan de criteria 
in het onderstaande schema. Zet een vinkje als je vindt dat je voldoet aan 
het criterium.

✔ Criteria

Ik weet waar een afbeelding van de vluchtroute op school hangt.

Ik weet waar de blusmiddelen op school zijn.

Ik weet wie de bhv’ers op school zijn.

Ik weet wat de taak van de bhv’er is.

Ik heb aangegeven of ik de vluchtroute begrijp.

Ik weet hoe ik snel uit het gebouw kan komen.

Ik heb aangegeven of het voor studenten duidelijk is wat zij moeten doen bij een calamiteit.

Vind je het verslag voldoende? Lever het dan samen met het ingevulde 
formulier met criteria in bij je docent.
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Opdracht 14

Het veiligste magazijn

 Individueel

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet

 3 uur

Ieder jaar wordt op de Dag van het Magazijn de Prijs voor het Veiligste 
Magazijn van Nederland uitgereikt. Stel je de volgende situatie voor:
In het bedrijf waar je werkt, heeft de logistiek supervisor bepaald dat hij dit 
jaar met het bedrijf graag wil meedoen aan de verkiezing van het veiligste 
magazijn. Hij heeft overleg gehad met de directie over wat er dan allemaal 
moet gebeuren. De logistiek supervisor heeft jou gevraagd om samen met hem 
alles voor te bereiden voor de inschrijving.

1 Zoek op internet meer informatie over de verkiezing van het veiligste 
magazijn.

Ga eerst naar de website van de Dag van het Magazijn. Lees de informatie goed 
door, zodat je weet wat de verkiezing van het veiligste magazijn in houdt.

2 Beantwoord nu de volgende vragen en noteer je antwoorden:
XX Leg in je eigen woorden uit wat deelnemen aan de verkiezing van 

het veiligste magazijn een bedrijf oplevert.
XX Leg in je eigen woorden uit waarom jij denkt dat het belangrijk is 

om mee te dingen naar de Prijs voor het Veiligste Magazijn.
XX Zoek drie bedrijven op die eerder de Prijs voor het Veiligste 

Magazijn hebben gewonnen.
XX Leg in je eigen woorden uit welke stappen er zijn bij deze 

verkiezing.

3 De logistiek supervisor heeft je gevraagd om een presentatie te maken. 
Deze wil hij gebruiken om de hele afdeling logistiek enthousiast te 
maken om deel te nemen. 
De presentatie moet tussen de vijf en tien minuten duren. Je kunt de 
antwoorden bij vraag 2 hiervoor gebruiken. 

tip 
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4 Je houdt de presentatie voor de klas en bespreekt de presentatie aan de 
hand van twee tops en één tip.

Je levert de presentatie en de tops en tip in bij je docent.
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Opdracht 15

RI&E maken

 Tweetallen

 Binnen school

  Laptop/pc, toegang tot 

internet, pen/potlood, papier, 

printer

 3 uur

RI&E betekent risico-inventarisatie & -evaluatie. Als je een RI&E maakt, 
controleer je op het gebied van gezondheid en veiligheid een aantal 
punten. Aan de hand hiervan maak je een lijst van alle veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s die er in een bedrijf aanwezig zijn. Naar aanleiding van de 
risico’s die er in het bedrijf zijn, maak je een plan voor het oplossen van deze 
risico’s.
Als bedrijven een RI&E maken, nemen ze in elk geval de volgende stappen: 
XX Stap 1: Risico’s inventariseren (maak een lijst van alle risico’s)
XX Stap 2: Evaluatie (hoe groot zijn deze risico’s?)
XX Stap 3: Plan van aanpak (hoe ga je de risico’s aanpakken?)

In deze opdracht ga je in tweetallen een RI&E maken. Je gaat aan de hand van 
een aantal punten bekijken wat de risico’s voor jou als logistiek teamleider zijn, 
hoe groot de risico’s zijn en hoe je ze zou kunnen aanpakken.

1 Stap 1: Inventariseer welke risico’s er zijn als je in een magazijn werkt. 
Maak hiervan een lijst met:

a twee lichamelijke klachten die je kunt krijgen als je in een magazijn 
werkt

b twee psychische klachten die je kunt krijgen als je in een magazijn werkt 
c twee klachten die je kunt krijgen door het bedrijfspand en de omgeving 

waar je werkt

Als je in een magazijn werkt, loop je risico’s. Je kunt bijvoorbeeld last krijgen 
van je rug als je vaak moet tillen. Of je kunt last krijgen van stress als je te hard 
moet werken. Maken de vrachtwagens veel lawaai? Dan loop je misschien het 
risico op gehoorschade.

! 
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2 Stap 2: hoe groot zijn deze risico’s? Bekijk de lijst die je bij stap 1 hebt 
gemaakt.
XX Zet een 1 achter de klacht als je denkt dat die bijna nooit voorkomt.
XX Zet een 2 achter de klacht als je denkt dat die soms voorkomt.
XX Zet een 3 achter de klacht als je denkt dat die heel vaak voorkomt.

3 Bekijk de lijst nu nog een keer.
XX Zet een 1 achter de klacht als je vindt dat de klacht niet ernstig is.
XX Zet een 2 achter de klacht als je vindt dat de klacht ernstig is.
XX Zet een 3 achter de klacht als je vindt dat de klacht heel ernstig is.

Iemand die in een magazijn werkt, loopt het risico griep te krijgen als gevolg 
van een virus. Dit komt soms voor (2), maar is niet ernstig (1).

4 Stap 3: Maak een plan van aanpak.
Als je de cijfers die je bij vraag 2 en 3 (stap 2) hebt gegeven met elkaar 
vermenigvuldigt, welk risico heeft dan de hoogste score? Maak voor dit 
risico een plan van aanpak. 

Beschrijf in jouw plan van aanpak het volgende:
XX Voor welke klacht is dit plan van aanpak bedoeld?
XX Wat kan de eigenaar van het magazijn doen om deze klacht bij een 

medewerker te voorkomen?
XX Wat kan een medewerker zelf doen om deze klacht te voorkomen?
XX Welke hulpmiddelen kun je gebruiken om deze klacht te 

voorkomen?

Je levert je plan van aanpak in bij je docent.

!
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Opdracht 16

Interview over schoonmaken

 Tweetallen, viertallen

 Binnen en buiten school

 Laptop/pc, printer

 3 uur

Als je straks als logistiek teamleider aan het werk gaat, moet je weten hoe je in 
ieder magazijn kunt schoonmaken. Daarom ga je samen met een medestudent 
twee interviews houden in een logistiek bedrijf of een bedrijf met een groot 
magazijn.

1 Maak samen minstens tien vragen voor de interviews over schoonmaken. 
De volgende vragen moeten in ieder geval aan de orde komen:
XX Heeft het magazijn een schoonmaakplan? Zo ja, vraag of jullie een 

kopie mogen maken of dat de geïnterviewde jullie het plan uitlegt.
XX Wat moet er allemaal schoongemaakt worden in het magazijn?
XX Welke schoonmaakmiddelen worden er gebruikt en waarvoor?
XX Welke schoonmaakhulpmiddelen worden er gebruikt en waarvoor?
XX Welke schoonmaakklus kost het meeste tijd?
XX Welke schoonmaakklus is het vervelendst? Waarom is juist die klus 

zo vervelend?
XX Zijn er ook schoonmaakklussen die juist leuk zijn?
XX Hoe vaak moet je in het magazijn schoonmaken? Welke dingen 

moeten elke dag worden gedaan? Welke één keer per week?

2 Werk de vragen voor het interview eerst uit. Zorg voor genoeg 
antwoordruimte onder de vragen. Print de vragenlijst.

3 Maak een afspraak met een magazijn. Het kan soms lastig zijn om 
iemand te vinden die je te woord wil staan. Denk daarom bij het zoeken 
naar een ‘te interviewen persoon’ aan de stagebedrijven van je school, 
een bedrijf waar je een bijbaan hebt of waar iemand werkt die je goed 
kent. Misschien ken je zelf of kent iemand uit je directe omgeving 
mensen die in een magazijn werken.

4 Houd het interview. Schrijf zelf de antwoorden op tijdens het gesprek. 
Vergeet niet degene die je geïnterviewd hebt voor zijn of haar tijd te 
bedanken. 
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Je kunt het interview ook opnemen. Je moet daarvoor wél vooraf om 
toestemming vragen. Antwoorden vanaf een opname uitwerken kan saai zijn. 
Maak daarom ook als je een opname maakt korte aantekeningen.

5 Werk de antwoorden van het interview uit in een verslag.

6 In verschillende magazijnen wordt verschillend schoongemaakt. Print de 
uitwerking en vergelijk de antwoorden met die van een ander groepje. 
Omdat jullie de interviews in verschillende bedrijven hebben gehouden, 
kunnen de antwoorden anders zijn.

7 Schrijf op wat in alle bedrijven ongeveer hetzelfde is. Schrijf ook op wat 
juist anders is. Leg uit waar deze verschillen vandaan komen.

Lever je verslag van vraag 5 en de uitwerking van vraag 7 in bij je docent.

tip




