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

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 4 dagen in de week naar een ROC en werken
ze één dag 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.

Leerwerktrajecten
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)

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

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

Doelen:
•
•
•

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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Module Logistieke duizendpoot
In deze module volgen de scholieren Berjen en Tjeerd. Berjen werkt als
Logistiek Medewerker en Tjeerd als Planner Wegtransport. Samen laten ze
zien waar het woord logistiek voor staat.

Uitleg en antwoorden digitale les
Hieronder leest u per scherm een toelichting op de digitale les en vindt u de
antwoorden op de opdrachten.

Scherm 1. Logistieke duizendpoot
Op dit scherm maken de scholieren kennis met Berjen, die de scholieren voor een deel door
de module leidt en tussendoor vragen stelt.

Scherm 2. Een dagje mee met...
In dit filmpje zien de scholieren Berjen in actie. Hij laat samen met zijn collega Ricardo zien
hoe een werkdag van een Logistiek Medewerker eruitziet.

Scherm 3. De L van Logistiek
Scholieren beantwoorden de meerkeuzevraag: Als Logistiek Medewerker…
Het juiste antwoord is a: …houd je je vooral bezig met het laden en lossen van
vrachtwagens.

Scherm 4. Passen en meten
Discussieer met de klas waar je allemaal op moet letten als je een vrachtwagen laadt.
Mogelijke antwoorden zijn:
•
•
•
•
•

Dat je de vrachtwagen niet te zwaar belaadt.
Dat je de lading gelijkmatig verdeelt (het zwaartepunt van het voertuig moet
ongeveer in het midden liggen), zodat de vrachtwagen stabiel op de weg ligt.
Dat je zowel de lengte, breedte als hoogte van de laadruimte goed benut.
Dat je de lading goed vastzet.
Dat je rekening houdt met het rijschema van de chauffeur, zodat die alles
in de juiste volgorde kan lossen.
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Scherm 5. Lossen en opslaan
In deze opdracht noemt Berjen waar hij als Logistiek Medewerker allemaal op moet letten
als hij een lading laadt of lost. De scholieren geven elke keer aan of het waar is wat hij zegt.
De antwoorden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Of de juiste goederen zijn geleverd: waar
Dat de chauffeur op tijd binnen is: niet waar
Of verpakkingen of goederen niet beschadigd zijn: waar
Waar de producten opgeslagen moeten worden: waar
Of het aantal geloste goederen klopt: waar
Dat er nog genoeg diesel of brandstof in de vrachtwagen zit: niet waar
Of de goederen breekbaar zijn of gevaarlijke stoffen bevatten: waar

Scherm 6. 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 Berjen wat hij van de stelling vindt.
Stelling 1. Als Logistiek Medewerker word je overal ingezet
Berjen over stelling 1: ‘In principe ben je de hele dag met laden en lossen bezig, maar op
rustige momenten word je ook op andere plekken ingezet. Dan onderhoud je bijvoorbeeld
je heftruck of ruim je afval van pallets op.’
Stelling 2. Logistiek Medewerker is een zware baan.
Berjen over stelling 2: ‘Lichamelijk niet, maar je maakt lange dagen en daar moet je tegen
kunnen. Vaak werk je in ploegendiensten. Dat betekent dat je afwisselend ochtend-, dag- en
nachtdiensten draait. Dat kan best zwaar zijn.’
Stelling 3. Als Logistiek Medewerker heb je weinig mogelijkheden om door te groeien.
Berjen over stelling 3: ‘Dat is niet waar, je kunt juist veel verschillende kanten op.
Bijvoorbeeld richting administratie, planning of chauffeur of leidinggeven aan een team.
Mogelijkheden genoeg!’

Scherm 7. Meer logistiek
Hoeveel verschillende logistieke beroepen weten de scholieren te bedenken? Schrijf er
zoveel mogelijk op het digibord.
Antwoorden kunnen zijn: Assistent Logistiek Medewerker, Planner Wegtransport,
Logistiek Teamleider, Logistiek Supervisor, Medewerker Havenoperaties, Medewerker
Havenlogistiek, Coördinator Havenoperaties, Coördinator Havenlogistiek, Orderpicker,
Magazijnmedewerker, Heftruckchauffeur, Loodsmedewerker.

Scherm 8. Planner Wegtransport
In de vorige opdracht hebben de scholieren wellicht het antwoord Planner Wegtransport
gegeven. In dit filmpje maken ze kennis met Tjeerd die Planner Wegtransport is.
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Scherm 9. Altijd bezig
In het filmpje hebben de scholieren gezien hoe Tjeerds werkdag eruitziet. Op dit scherm
beantwoorden ze welke taken een Planner Wegtransport heeft. Mogelijke antwoorden zijn:
•
•
•
•
•
•

Slimme routes van a naar b plannen.
Chauffeurs en materieel op weg helpen.
Ervoor zorgen dat een vracht op tijd aankomt.
Routes die je aanpast, afstemmen met je team.
Contact onderhouden met klanten en chauffeurs.
De kosten zo laag mogelijk houden en de opbrengst zo hoog mogelijk laten zijn.

Scherm 10. Winst maken
Scholieren beantwoorden de meerkeuzevraag: Wanneer is een rit het meest winstgevend?
Het juiste antwoord is c: Als een chauffeur met een volle oplegger vertrekt en met een
volle oplegger terugkeert.

Scherm 11. Terug naar school
Tijdens het leerwerktraject dat Tjeerd via het Sectorinstituut volgt, gaat Tjeerd één dag
in de week naar school en werkt hij vier dagen. In deze vraag beantwoorden scholieren
welke middelbare schoolvakken aansluiten bij het beroep Planner Wegtransport. Mogelijke
antwoorden zijn:
•
•
•
•
•
•

Wiskunde
Nederlands
Engels (talen zijn mooi meegenomen als je op de buitenlandplanning werkt)
Duits
Frans
Aardrijkskunde

Bespreek met de scholieren waarom ze bepaalde vakken bij het beroep vinden passen.

Scherm 12. 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 Tjeerd wat hij van de stelling vindt.
Stelling 1. Planner Wegtransport is een stressvolle baan.
Tjeerd over stelling 1: ‘Dat verschilt per dag. Soms loopt alles zoals ik het wil en gaat alles
me makkelijk af. Maar op andere dagen moet ik ingewikkelde vragen oplossen of voer ik een
race tegen de klok, dat kan stressen zijn.’
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Stelling 2. Als Planner Wegtransport is het jouw schuld als een vracht niet op tijd geleverd
wordt.
Tjeerd over stelling 2: ‘Als een chauffeur pech onderweg heeft, kan ik daar niks aan doen.
Maar in veel gevallen word ik erop afgerekend als een vracht niet op tijd wordt geleverd.
Dan moet een koerier het brengen en dat is zonde van het geld.’
Stelling 3. Als Planner Wegtransport moet je een teamspeler zijn.
Tjeerd over stelling 3: ‘Dat klopt, je stemt veel met klanten, chauffeurs en collega’s af en
zorgt ervoor dat alles samenvalt. Ook is het belangrijk dat je alles aan het einde van de dag
goed overdraagt aan de avondploeg.’

Scherm 13. Let’s go!
Dit is het slotscherm van de module Logistieke Duizendpoot. 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.
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Uitleg en antwoorden werkbladen Logistieke duizendpoot
De werkbladen sluiten aan op de digitale les en bieden de scholieren
extra verdieping. Groepsopdrachten worden afgewisseld met individuele
opdrachten, wat wordt aangegeven met de volgende icoontjes:

Groepsopdracht =
Individuele opdracht =

Opdracht 1. Altijd in beweging
Bij vraag 1 zetten de scholieren zes logistieke activiteiten in de juiste volgorde.
Die volgorde is:
1. In de haven komen pallets sneakers uit China aan.
2. De Planner Wegtransport plant een Chauffeur in om de bestelling op te halen.
3. De Chauffeur haalt de sneakers op in de haven en brengt ze naar het
distributiecentrum.
4. De Logistiek Medewerker lost de pallets met een vorkheftruck en slaat ze op in
het warehouse.
5. De Planner Wegtransport spreekt met de sportwinkel af wanneer de sneakers
geleverd worden.
6. De Chauffeur levert de sneakers af bij de winkel.
Vraag 2 formuleren de scholieren op hun eigen manier. Een mogelijk antwoord is:
Zonder transport en logistiek staat alles stil in Nederland. Deze sector zorgt ervoor dat
winkels, bedrijven en instellingen bevoorraad zijn en kunnen functioneren. Denk aan
supermarkten, winkels, bouwbedrijven en ziekenhuizen in binnen- en buitenland. De
sector transport en logistiek houdt de Nederlandse economie al eeuwen draaiende.

Opdracht 2. Van A naar B
Het juiste antwoord op vraag 1 is:

Uitleg

Opdracht

Chauffeur

A

5

Hij heeft genoeg ruimte en hoeft niet heel ver om te rijden voor deze
opdracht.

B

4

Hij heeft genoeg ruimte en de opdracht ligt redelijk op de route.

C

2

Chauffeur 3 zou qua route idealer zijn, maar die heeft niet genoeg ruimte
en chauffeur 4 wel.
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Het kan zijn dat scholieren een andere verdeling gekozen hebben. Laat ze in dat geval
toelichten waarom ze voor een andere chauffeur hebben gekozen.

Opdracht 3. Elke dag een puzzel
Werken in de logistieke sector is elke dag een puzzel volgens Berjen en Tjeerd. In deze
opdracht strijden scholieren in groepjes tegen elkaar: wie lost het snelst de puzzel op?
Ze krijgen de opdracht om van een vierkante tangrampuzzel een driehoek te maken. De
oplossing is:

Welk groepje was het snelst? Lukt het de scholieren nu ook weer om er een vierkant van
te maken?
Bij vraag 2 nemen de scholieren het opnieuw tegen elkaar op. Dit keer met Het snel van A
naar B spel. Het spel kan rouleren in de klas of u kunt het kopiëren, zodat meerdere groepjes
het tegelijkertijd kunnen spelen. Bij het spel in deze PSO-Box treft u de spelregels.

Opdracht 4. Heb jij het in je?
Vraag 1 t/m 3 vullen scholieren naar eigen inzicht in. Bespreek deze aan het eind van de les
klassikaal. Geef scholieren die enthousiast zijn over de logistieke beroepen een flyer mee
en/of wijs ze op de website stlwerkt.nl voor extra informatie over de sector.
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