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Altijd onderweg
‘Nu je een dag hebt meegelopen, is het tijd om aan de slag te gaan!
Je maakt opdrachten en bedenkt of de sector iets voor jou is.
Opdrachten die je alleen maakt worden aangegeven met
groepsopdrachten met

,

. Let’s go!’

Opdracht 1.

Klaar voor de weg?
'Voordat je de weg opgaat met een vrachtwagen, moet je een aantal rijbewijzen halen.
1.	Zoek op welke rijbewijzen Pam moest halen om haar vrachtwagen te kunnen besturen.
a.
b.
c.

Rijbewijs A, B en C
Rijbewijs B, C en D
Rijbewijs B, C en CE

2.	Hoe hard mag je in Nederland rijden met een vrachtwagen?
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Opdracht 2.

Plannen en Laden
‘Als Chauﬀeur moet je je vrachtwagen goed achteruit kunnen inparkeren. Ik laad en los
mijn wagen namelijk meestal via de achterkant. Ik zet hem tegen het laadbordes van het
distributiecentrum aan, zodat ik in het distributiecentrum waar alle pallets staan, kan
laden en lossen.’

1. Pam rijdt vandaag naar het zuiden van Nederland. Ze vertrekt vanuit Obdam.
Lees bij welke klanten ze wat moet bezorgen of ophalen en stippel haar route uit.
Tip: check Google Maps voor de snelste route!
a. Computerdistributiecentrum Amsterdam. Zeven pallets laptops afleveren.
Twaalf pallets tablets ophalen.
b. Sportdistributiecentrum Alkmaar. Zes pallets sneakers afleveren.

Obdam

c. Vakantiepark Boxtel. Twee pallets plastic bestek afleveren.
d. Kookdistributiecentrum Haarlem. Vijf pallets pannen afleveren.
e. Elektronicadistributiecentrum Venlo. Acht pallets smartphones
afleveren. Zeven pallets laptops ophalen.

Vul bij 1 in waar Pam het eerst naartoe rijdt en bij 5 wie haar laatste klant is.

Rit

Plaatsnaam en vracht

1.
2.
3.
4.
5.

2. Voordat Pam vertrekt, moet haar vrachtwagen geladen worden. Welke pallets zet ze als eerst
in de vrachtwagen en welke als laatst? Let goed op dat het eerste wat je inlaadt helemaal
achteraan staat als je uitlaadt.

Lading

Aantal pallets en naam product

1.
2.
3.
4.
5.
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Opdracht 3.

Ideale skills
‘Mijn beroep is ontzettend leuk, maar niet voor iedereen weggelegd. Je moet
geen 9-tot-5-mentaliteit hebben. In dit werk maak je lange dagen en weet je van
tevoren nooit hoe laat je weer thuis bent. Als je niet tegen die onzekerheid kunt,
kun je beter een ander vak kiezen.’

1. Wat bedoelt Dave met een 9-tot-5-mentaliteit?
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Opdracht 3.

Ideale skills
2. Dave vertelt wanneer je beter geen Chauffeur kunt worden. Wat moet je wél in je hebben als je dit
beroep wilt uitoefenen? Zet er een vinkje voor en vul het rijtje verder aan.

Eigenschappen
Richtingsgevoel hebben
Sociaal zijn
Zelfstandig zijn
Nauwkeurig zijn
Discipline hebben
Goed kunnen samenwerken
Technisch inzicht hebben
Geduld hebben
Sportief zijn
Verantwoordelijk zijn

3.	
Welke eigenschappen en vaardigheden die hierboven staan, heb jij ook?
Zet er een kruisje achter.
4. Wat vind jij de voor- en nadelen van het beroep Chauffeur? Maak twee lijstjes!

Leuk aan dit beroep:

Minder leuk aan dit beroep:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

5.	Kijk nog eens goed naar je antwoorden op de vorige vragen. Heb jij het in je om later
de nieuwe collega van Dave of Pam te worden? Vertel waarom wel of niet.
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