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PSO-Box
Let’s go! Op weg naar een baan in transport en logistiek.
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Achtergrondinformatie

Transport en logistiek is een dynamische sector waarin dagelijks 130.000 vakmensen met 
trots en plezier werkzaam zijn. Mens, werk, transport en logistiek zijn de kernwoorden 
waar Sectorinstituut Transport en Logistiek voor staat. Het Sectorinstituut stimuleert en 
begeleidt de instroom van jong talent en brengt vraag en aanbod binnen de sector bij 
elkaar. Vmbo-scholieren kunnen nadat ze hun diploma behaald hebben een leerwerktraject 
volgen via het Sectorinstituut. Daarbij gaan ze één dag in de week naar een ROC en werken 
ze vier dagen in de week bij een erkend leerbedrijf in de regio. Op deze manier halen ze hun 
mbo-diploma en doen ze tegelijkertijd relevante werkervaring op, zodat ze de opleiding 
vakbekwaam afronden en direct aan het werk kunnen.

Scholieren met een vmbo-diploma op zak kunnen via het Sectorinstituut diverse 
leerwerktrajecten (BBL) op verschillende niveaus volgen. Scholieren kunnen kiezen uit: 

•	 Assistent Logistiek Medewerker (niveau 1)
•	 Chauffeur Goederenvervoer (niveau 2)
•	 Logistiek Medewerker (niveau 2)
•	 Medewerker Havenlogistiek (niveau 2)
•	 Medewerker Havenoperaties (niveau 2)
•	 Coördinator Havenlogistiek (niveau 3)
•	 Coördinator Havenoperaties (niveau 3)
•	 Planner Wegtransport (niveau 3)
•	 Logistiek Teamleider (niveau 3)
•	 Logistiek Supervisor (niveau 4) 

Leerwerktrajecten

Op stlwerkt.nl/lerenwerken vindt u uitgebreide informatie over de leerwerktrajecten die 
het Sectorinstituut aanbiedt.

Op het vmbo moet je al vroeg de keuze maken: welke richting ga ik op in mijn 

school- en werkcarrière? Scholieren die voor de richting ‘mobiliteit en transport’ 

kiezen, staat een toekomst vol kansen te wachten. Om scholieren te informeren 

en enthousiasmeren over de sector is deze PSO-Box ontwikkeld. In de lessen 

lopen scholieren een dag mee met jongeren die al werkzaam zijn in de sector. Op 

deze manier ervaren scholieren wat een baan in de transport en logistiek inhoudt 

en kunnen ze zichzelf de vraag stellen of de sector bij ze past. 
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Opzet en opbouw

Deze PSO-Box beslaat twee tot drie lesuren en bestaat uit twee modules die los van elkaar 
te behandelen zijn: 

•	 Altijd onderweg: hierin wordt vooral het onderdeel transport belicht;
•	  Logistieke duizendpoot: hierin maken scholieren kennis met logistieke 

werkzaamheden.

De modules zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

•	 Digitale les: plenair te behandelen op het digibord via letsgostlwerkt.nl;
•	 Werkblad: in groepjes en individueel te maken op print;
•	 Interviews: met de jongeren die al in de sector werkzaam zijn via stlwerkt.nl/psobox; 
•	 Docentenhandleiding: voor de docent en/of decaan, digitaal of op print.

Daarnaast treft u in deze PSO-Box een aantal extra’s aan:

•	 Poster om op te hangen in het klaslokaal, schoolgebouw of decanenkamer;
•	 Flyer met extra informatie voor scholieren die belangstelling voor de sector tonen;
•	  Stappenplan dat toont welke stappen doorlopen dienen te worden om een scholier 

goed te informeren over de sector;
•	  Het snel van A naar B spel waarmee scholieren spelenderwijs leren wat transport en 

logistiek inhoudt.

Benodigd materiaal:

Doelen:

•	 Klassikaal: digibord
•	 Voor elke scholier: werkblad, pen, schaar, computer, tablet of smartphone

•	 Scholieren bewust maken van de sector transport en logistiek;
•	  Scholieren kennis laten maken met de website van Sectorinstituut Transport en 

Logistiek voor meer beroepsinformatie: stlwerkt.nl;
•	  Scholieren bewust maken van de mogelijkheid om via een leerwerktraject de sector in 

te stromen. Meer informatie hierover vinden ze op stlwerkt.nl/lerenwerken.

Toelichting Modules

Elke module start met een plenaire digitale les waarin sectorwerkzaamheden 
geïntroduceerd worden. Vervolgens gaan scholieren aan de slag met de fysieke werkbladen 
die verdieping bieden op de digitale les. In deze individuele en groepsopdrachten gaan 
scholieren dieper op de stof in en denken ze na over hun toekomst en of de sector transport 
daar een rol in kan spelen.
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Uitleg en antwoorden digitale les 

Scherm 1. Altijd onderweg

Scherm 2. De T van Transport

Hieronder leest u per scherm een toelichting op de digitale les en vindt u de 

antwoorden op de opdrachten. 

Op dit scherm maken de scholieren kennis met Pam, die de scholieren gedeeltelijk door de 
module leidt en tussendoor vragen stelt. 

Scholieren beantwoorden de meerkeuzevraag: ‘Wat betekent transport?’

Het juiste antwoord is d: A, B en C zijn alle drie goed. Transport betekent goederen, 
mensen en dieren van A naar B verplaatsen. 

Vraag de scholieren of zij voorbeelden kunnen noemen van soorten goederen die worden 
verplaatst en wanneer mensen en dieren worden vervoerd. Denk aan alle goederen die in 
winkels verkocht worden, mensen die naar hun werk of op reis gaan en veevervoer. 

In deze module volgen de scholieren Pam en Dave. Zij zijn allebei werkzaam 

als Chauffeur Goederenvervoer en laten zien waar het woord transport 

voor staat. 

Module Altijd onderweg

Scherm 3. Klokje rond   

In deze opdracht zetten de scholieren Pams werkdag in de juiste volgorde. Deze volgorde is: 

1. ‘Ik rijd naar mijn werk om mijn vrachtwagen op te halen, die is al geladen.’
2. ‘Eerst neem ik mijn dagplanning door, zodat ik precies weet waar ik naartoe ga.’ 
3.  ‘Bij een klant los ik mijn wagen. Dat doe ik zelf met een pompwagen of ik word 

geholpen met een elektropallettruck of vorkheftruck.’ 
4.  ‘Als de klant alles heeft, tekent hij de vrachtbrief en kan ik door naar de volgende 

klant.’
5.  ‘Onderweg lever ik spullen af en pik ik ze op. Ons bedrijf heeft een 

distributiecentrum waar we producten opslaan. Van daaruit worden ze later weer 
bezorgd. Aan het einde van de dag rijd ik vaak met een volle vracht terug.’ 
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Scherm	4.	Gewichtheffen

Scholieren verbinden het transportmiddel waarmee je laadt en lost aan de juiste foto. 

Elektropallettruck: Steekwagen: Vorkheftruck:

Pompwagen: Stapelaar:

6.  ‘Aan het eind van de dag wordt de vrachtwagen weer gelost en geladen voor de 
volgende dag.’

7.  ‘Voordat ik naar huis ga, loop ik langs de planning om de volgende dag door  
te nemen.’

Scherm 5. Geef je mening

Op het scherm verschijnt steeds een stelling. Discussieer met de scholieren of ze het 
hiermee eens zijn of niet. Kies op basis van meeste stemmen gelden voor eens of oneens. 
Nadat de keuze is aangeklikt, vertelt Pam wat ze van de stelling vindt.

Stelling 1. Als je werkzaam bent in de transportsector moet je je mannetje kunnen staan.
Pam over stelling 1: ‘Als je laat zien dat je een aanpakker bent en je niet op je mondje bent 
gevallen, kom je er wel. Al is het wel belangrijk dat je weet hoe je iets brengt en dat je altijd 
sociaal en beleefd blijft.’
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Scherm 7. Dagje mee met Dave

In de vorige opdracht hebben de scholieren wellicht het antwoord Kraanmachinist gegeven. 
In dit filmpje maken ze kennis met Dave die als hij zijn opleiding Chauffeur Goederenvervoer 
heeft afgerond ook Kraanmachinist wil worden. In zijn huidige functie voert hij al 
hijswerkzaamheden uit.  

Scherm 6. Alle kanten van… Transport

Hoeveel verschillende transportberoepen weten de scholieren te bedenken? Schrijf er 
zoveel mogelijk op het digibord. 

Antwoorden kunnen zijn: Chauffeur, Kraanmachinist, Bijrijder, Verhuizer, Koerier, 
Heftruckchauffeur.

Stelling 2. Het werk van een Chauffeur is geen dag hetzelfde.
Pam over stelling 2: ‘Ik kom elke dag ergens anders en dat maakt 
mijn werk afwisselend. Voor sommige bedrijven rijd je elke 
dag dezelfde ritten. Dan bevoorraad je bijvoorbeeld elke dag 
supermarkten van de klant. In dat geval weet je beter wat je kunt 
verwachten. Je kunt hier op letten als je op zoek gaat naar een 
baan.’ 

Stelling 3. Je kunt alleen Chauffeur worden als je veel tijd in de 
sportschool doorbrengt. 
Pam over stelling 3: ‘Je moet wel kracht hebben om dit werk te 
doen, maar flinke spierballen zijn niet nodig. Dozen tillen vind ik niet 
het zwaarste aan dit werk, vroeg opstaan wel.’  

Let op: Pam vindt haar werk fysiek niet zwaar, maar er zijn collega’s 
die dat anders ervaren. Door een dag met een Chauffeur mee te 
lopen, kunnen scholieren ervaren hoe het werk in de praktijk is en of 
het bij ze past.

Stelling 4. Als Chauffeur verdien je bijna niks.
Pam over stelling 4: ‘Dat is absoluut niet waar, ik verdien hartstikke 
goed. Zelfs zo goed dat ik in mijn eentje het huis heb kunnen kopen 
waar ik nu samen met mijn vriend woon.’ 

Let op: zijn de scholieren benieuwd naar wat ze zullen verdienen 
tijdens een leerwerktraject? Op stlwerkt.nl/lerenwerken kunnen 
scholieren per leeftijd bekijken welke vergoeding ze minimaal 
krijgen als ze een BBL-opleiding in de sector transport en logistiek 
volgen. 

Stelling 5. Een baan als Chauffeur betekent vrijheid blijheid.
Pam over stelling 5: ‘Ik kom overal en niemand kijkt me op mijn 
vingers. De planning ziet waar ik rijd, maar niet wat ik doe. Die 
techniek komt er wel, wat goed is voor de veiligheid op de weg. Als 
je dan een ongeluk krijgt, kun je terugzien wat er fout ging en wiens 
schuld het was. ’ 
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Scherm 8. Technische snufjes

Scholieren verbinden het transportmiddel waarmee je laadt en lost aan de juiste foto. 

Afstandsbediening: Tablet: Digitale tachograaf:

Camera: Navigatiesysteem:

Scherm 9. Visitekaartje

Scholieren beantwoorden de meerkeuzevraag: Wat bedoelt Dave met ‘het visitekaartje van 
het bedrijf zijn’?

Het juiste antwoord is c: Dat je ervoor zorgt dat je vriendelijk en behulpzaam bent naar 
de klant toe. Dat je er netjes uitziet, vindt Dave ook belangrijk.

Scherm 10. Alle skills op een rij

Na het kijken van het filmpje, bepalen scholieren welke eigenschappen belangrijk zijn als 
je Kraanmachinist wilt worden. Ze kunnen meerdere antwoorden aanvinken. In principe 
zijn alle antwoorden met de juiste toelichting goed, maar de meest voor de hand liggende 
antwoorden zijn:
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 ü nauwkeurig zijn
 ü ruimtelijk inzicht hebben
 ü geduld hebben
 ü goed kunnen rekenen
 ü technisch aangelegd zijn
 ü goed kunnen samenwerken

Scherm 11. Let’s go!

Dit is het slotscherm van de module Altijd Onderweg. Op stlwerkt.nl kunnen scholieren 
meer informatie vinden over de sector transport en logistiek. 

Na de plenaire digitale les gaan de scholieren aan de slag met de verdiepende werkbladen.


