
De volgende stap in leren

In zes stappen 
eff ectief leren met

PERSPECTIEF

PERSPECTIEF is een blended lesmethode voor alle logistieke kwalifi caties in het 

mbo. Ook geven we een aantal keuzedelen en sectoroverstijgend lesmateriaal uit. 

Met onze eigen, gebruiksvriendelijke online leeromgeving bieden we een logisch 

samenspel tussen online en offl  ine leren.

is een onderdeel vanPERSPECTIEFMBO



De toekomst is nu
Nergens volgen ontwikkelingen zich zo snel op als in de logistiek. Ontwikkelingen die we op de voet 
volgen. Ook werken we nauw samen met mensen uit de logistiek. Dat is duidelijk terug te zien in 
het PERSPECTIEF-lesmateriaal voor de logistieke kwalifi caties. Focus op beroepspraktijk en examen, 
gevarieerde oefenstof met veel diff erentiatie, herkenbaar en actueel beeldmateriaal en een sterke 
online leeromgeving. Dat is PERSPECTIEF. 

PERSPECTIEF is een blended lesmethode die u als docent ondersteunt bij de invulling van uw lessen 
en u inzicht geeft in de vorderingen van uw studenten.

De online interactieve openingsspread van een hoofdstuk activeert, motiveert en stimuleert de 
student om aan de slag te gaan met het hoofdstuk in het boek. Het online leerplatform is ook de plek 
voor de bronnen waar in de theorie en de schoolopdrachten naar wordt verwezen. U kunt hier zelf 
ook materiaal plaatsen voor uw studenten. Een mooi samenspel tussen on- en offl  ine leren.

Studenten toetsen hun kennis aan de hand van verwerkingsopdrachten, kennisvragen en 
(oefen)toetsen. De school- en praktijkopdrachten (deels online) zijn gekoppeld aan de verschillende 
(aspecten van) werkprocessen en bieden de mogelijkheid volop te diff erentiëren. 

Docent, praktijkopleider en student kunnen via het overzichtelijke dashboard op het leerplatform de 
vorderingen volgen. Aan de hand van gerichte feedback helpt het lesmateriaal van PERSPECTIEF de 
student bij elke volgende stap in het leren. Een ruime keuze aan opdrachten en extra oefenmateriaal 
geeft een bewezen beter leerrendement. 

Met PERSPECTIEF leren uw studenten eff ectief in zes stappen.

introductie

verwerking

toepassing

uitvoering

evaluatie

toetsing

effectief
leren

eff ectief leren met PERSPECTIEF mbo



breed perspectief 
voor logistiek 

medewerker/teamleider

activerende 
vraag in 

inleiding boek

powerpoint bij 
ieder hoofdstuk

 

 
 

 
 Bekijk op het online leerplatform Int®o Goederenontvangst. 

 

Waarop moet je letten als je een container opent om deze te lossen?

interactieve 
openingsspread 

op online leerplatform

Lossen

• verplaatsen van goederen uit de vrachtwagen naar 

de ontvangstruimte

• mogelijke losvoorzieningen:

• laadperron

• laadkluil

• dockshelter

Wat is een belangrijk voordeel van een 

dockshelter?

zo moet het niet..

dockshelter

Aanschaf en onderhoud van interne transportmiddelen 
18 

In een magazijn waar goederen tot twee meter hoog worden opgeslagen, zijn alleen 
horizontale transportmiddelen nodig. In een magazijn waarbij er op hoogtes van meer 
dan twee meter gewerkt wordt, gebruik je verticale transportmiddelen.  

Breedte van de gangpaden 
Een transportmiddel moet ruimte hebben om te kunnen manoeuvreren. De breedte van 
de gangpaden speelt dus een belangrijke rol bij de keuze voor een transportmiddel. 

1.4.4 Veiligheid en ergonomie 
Er gebeuren jaarlijks veel ongelukken met interne transportmiddelen. Al bij de aanschaf 
van een transportmiddel moet je rekening houden met de veiligheid. Dat kan door te 
kiezen voor een intern transportmiddel dat geschikt is voor het werk en voldoet aan de 
(wettelijke) veiligheidseisen. Hierna vind je enkele aandachtspunten voor de aanschaf 
van een vorkheftruck. De lijst is niet volledig. 

aandachtspunten aanschaf vorkheftruck 
- De vorkheftruck heeft een CE-markering. 
- Een vorkheftruck met een open constructie heeft een veiligheidsgordel en/of -

beugel. 
- De vorkheftruck heeft een aanwezigheidsdetectie en/of dodemansknop. 
- De vorkheftruck is voldoende stevig en stabiel voor alle gebruik. 
- Een vorkheftruck voor binnengebruik heeft geen dieselmotor. 
- De accu’s hebben hijsogen en/of een hijsvoorziening. 
- De vorkheftruck heeft een slangbreukbeveiliging voor de vorken. 
- Het lastdiagram is voor minstens drie verschillende afstanden te zien voor de 

bestuurder. 
- De bestuurder heeft voldoende zicht op de last en de omgeving. 
- De bestuurdersstoel is voldoende geveerd/gedempt. 

> verwerkingsopdracht 5 – 8  > kennisvraag 9 – 12 

1.5 Aanschaf- en exploitatiekosten 
Bij de aanschaf van hulp- en transportmiddelen spelen ook de kosten een belangrijke 
rol. Aanschafkosten zijn eenmalige kosten. Exploitatiekosten zijn kosten voor het in 
bedrijf houden van de hulp- en transportmiddelen.  

De aanschaf- en exploitatiekosten zijn te verdelen in twee groepen: 
- variabele kosten 
- vaste kosten. 

1.5.1 Variabele kosten 
De variabele kosten zijn alle kosten die ontstaan door het gebruik van het 
transportmiddel, zoals reparaties, onderhoud en brandstof. Het ene middel gebruik je  
intensiever dan het andere, daarom zijn variabele kosten nooit van tevoren vast te 
stellen. Variabele kosten kun je enigszins inschatten door de volgende vragen te 
beantwoorden: 
- Welke lasten moet je met het transportmiddel vervoeren? 

 zijn kosten voor het in 
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LOGISTIEK VAN MORGEN
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INTERNET OF THINGS
voor slimmer voorraadbeheer

ROBOTS
voor routine- en 
specialistische 
taken 

HYPERLOOPS EN GOEDERENTUNNELS

3D-PRINTING
goederen 
per stuk, 
op afroep 
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NIEUWE BANEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK
meer technici, programmeurs en 
transportverkeersleiders

Goederen verzenden
19

Samenvatting

Interne en externe expeditie
De Expeditie van een bedrijf maakt verzamelde orders gereed voor 
verzending. Daarbij voeren medewerkers verschillende activiteiten uit, zoals 
sorteren en controleren, verzendverpakken en verzendeenheden 
samenstellen. De goederen worden klaargezet en voor een laatste keer 
gecontroleerd.

VAL- en VAS-activiteiten
Sommige bedrijven doen meer voor hun klanten dan alleen goederen 
opslaan en orders verzenden. Deze extra activiteiten kunnen te maken 
hebben met het product of het transport daarvan, maar ook met 
administratieve en ondersteunende diensten.

Sorteren
Nadat de verzamelde goederen op de Expeditie zijn afgeleverd, moeten ze 
eerst per klantorder gesorteerd worden. Dit sorteren kan handmatig maar 
ook automatisch gebeuren.

Controleren
Vervolgens vindt per order een controle plaats om zeker te weten dat alle 
artikelen verzameld zijn en dat het de juiste zijn. Ideaal is dat alle orders 
helemaal gecontroleerd worden, maar wanneer er veel orders verwerkt 
moeten worden, gebeurt het soms ook steekproefsgewijs.

Verzendverpakken
Om goederen te beschermen tijdens het transport en om het laden en 
lossen makkelijker te maken, is het noodzakelijk dat de goederen op de 
juiste manier verpakt zijn. Dit gebeurt met behulp van eenmalige 
verpakkingen of verpakkingen die vaker gebruikt kunnen worden.

Verzendeenheden samenstellen
Als alle goederen verpakt zijn, kunnen de verzendeenheden worden 
samengesteld. Vaak zijn dat pallets of rolcontainers, maar soms is de 
verpakking tegelijkertijd een verzendeenheid. In alle gevallen is het 
belangrijk dat de verzendeenheid zo stabiel is dat er geen schade aan de 
goederen ontstaat tijdens het transport.
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Lees de volgende praktijksituatie. 
 
Jacco Vermeulen is bedrijfsleider van groothandel Schutte. Alle personeelsleden van 
Schutte zijn in vaste dienst, behalve de hulpkrachten. Bob van Arkel is de logistiek 
teamleider van Schutte. Hij is verantwoordelijk voor het coördineren van het 
verzamelen en verzendklaar maken van goederen in het magazijn. Bob maakt hier 
wekelijks een werkplanning voor.  
 
Het personeelsbestand ziet er als volgt uit:  
- Jacco Vermeulen 
- Bob van Arkel (40 uur per week) 
- drie fulltimers (ieder 40 uur per week) 
- twee parttimers (ieder 16 uur per week) 
- twee hulpkrachten voor orderpicken. 
 
De personeelsbezetting van de groothandel is als volgt: 
- Maandagmorgen zijn er vier personeelsleden aanwezig en maandagmiddag drie. 
- Dinsdag zijn er drie personeelsleden aanwezig. 
- Woensdagmorgen zijn er drie personeelsleden aanwezig en woensdagmiddag vier. 
- Donderdag zijn er drie personeelsleden aanwezig. 
- Vrijdagmorgen zijn er vier personeelsleden aanwezig, vrijdagmiddag vijf. 
- Zaterdag zijn er zes personeelsleden aanwezig. 
 
De vrije uren van de personeelsleden zijn als volgt verdeeld: 
- fulltimers: 

- Logistiek teamleider Bob van Arkel heeft dinsdag- en donderdagmorgen vrij. 
- Logistiek medewerker Jan Kanters heeft maandag- en woensdagmiddag vrij. 
- Logistiek medewerker Edwin Jansen heeft dinsdag- en donderdagmiddag vrij. 
- Logistiek medewerker Ali Afellay heeft woensdag- en vrijdagmorgen vrij. 

- parttimers: 
- Logistiek medewerker Jim Arends werkt op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en 

zaterdag. 
- Logistiek medewerker Iwan Derksen werkt op donderdagmiddag, 

vrijdagochtend en zaterdag. 
- hulpkrachten: 

- Assistent logistiek medewerker Simon Sanders is alleen ’s morgens 
beschikbaar. 

- Assistent logistiek medewerker Steven Tuin is alleen 's middags en zaterdag de 
hele dag beschikbaar. 
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5 Het knelt een beetje 

 Raoul werkt als logistiek medewerker bij een van de distributiecentra van 
supermarktketen De Super. Samen met zijn collega’s zorgt hij voor het 
verzamelen van goederen en het verzendklaar maken van de orders van 
filialen. Het verzamelen van goederen gebeurt met behulp van 
orderverzamellijsten en scanapparaten. 
De Super heeft wekelijks wisselende acties. Binnen het 
distributiecentrum is een specifieke ruimte gereserveerd voor de actie-
artikelen van een bepaalde week. En elke week worden dagverse 
goederen afgevoerd die onverkoopbaar zijn. 

 

Doel 
Je lost knelpunten bij het orderverzamelen op. 
 

Theorie 
3 Orders verzamelen 
 

Met wie? 
opdracht  alleen 
opdracht  alleen 
opdracht  in een groepje van twee 
 

 
 
1. Met welke problemen kan Raoul te maken krijgen bij het verzamelen van goederen 

voor de orders? Noem er minimaal vier. 
 
 

 

 

 

 

 

 

met deelopdrachten die 
oplopen in complexiteit

    oefenen in veilige omgeving

werkprocessen oefenen 
in praktijk
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1 Laadt goederen/producten en rondt het 
verzendklaar maken van goederen/producten 
af 

 De laatste fase in de goederenstroom is het laden van goederen in een 
vrachtwagen of container, zodat deze naar de afnemers getransporteerd 
kunnen worden. Om te voorkomen dat je de verkeerde goederen laadt of 
in de verkeerde volgorde, is het belangrijk dat je nauwkeurig werkt. En 
om te voorkomen dat de goederen op weg naar de klant beschadigd 
raken, is het belangrijk dat je de lading goed verankerd. Na het laden 
van de goederen, meld je de orders af. 

 

Doel 
Je verzendt goederen naar de afnemers van je leerbedrijf en rondt het verzendgereed 
maken af. 
 

Aanpak 
- Observeer een collega bij het laden van een vrachtwagen of container. 
- Help een collega met het laden van minstens twee vrachtwagens of containers. 
- Laad minstens twee vrachtwagens of containers. 
 

Informatie verzamelen 
1. Welke bouwkundige voorzieningen heeft jouw leerbedrijf getroffen om het laden 

soepel te laten verlopen? 
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1 Kerntaakopdracht school 
Goederen/producten verzenden  

 Je werkt bij Speelgoed Gigant. Een van je belangrijke taken is het ervoor 
zorgen dat de verzamelde orders naar klanten verzonden worden. De 
taken die je tijdens dit proces uitvoert, zijn niet onbelangrijk: je zorgt 
ervoor dat bestelde producten op tijd vertrekken naar klanten.  
Als medewerker is dit de laatste gelegenheid die je krijgt om ervoor te 
zorgen dat je je de juiste order met de juiste hoeveelheden en de juiste 
producten naar de juiste klant stuurt.  

Doel 
Je: 
- bereidt het verzenden van goederen/producten voor 
- controleert te verzenden goederen/producten 
- maakt goederen/producten verzendklaar 
- laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van 

goederen/producten af. 

Aanpak 
- Bereid het verzenden van goederen/producten voor. 
- Controleer te verzenden goederen/producten. 
- Maak goederen/producten verzendklaar. 
- Laad goederen/producten en rond het verzendklaar maken van 

goederen/producten af. 

Eindproducten 
 

op te leveren producten afgerond? ja / nee 

werkplanning voor het verzenden van goederen/producten  

tekening hoe je de lading het beste kunt stapelen op een pallet  

tekening hoe je de lading het beste kunt klaarleggen in de 
uitzetruimte  

 

checklist voor het controleren van de lading 
 

 

 
  

afsluitende opdrachten voor 
op school en in de praktijk

afsluitende toets 
per hoofdstuk
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f. Hoe heeft je collega je begeleiding ervaren? Leg uit. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
beoordelen o v rv g 

Deelnemer stemt zijn stijl van begeleiden af op het individu.     

Deelnemer geeft duidelijke informatie en instructie.     

Deelnemer spreekt medewerkers consequent en helder 
aan op afwijkingen.  

    

Deelnemer geeft duidelijke adviezen voor 
verandering/verbetering. 

    

Deelnemer checkt doelgericht en regelmatig of de 
informatie en instructies juist zijn overgekomen. 

    

Deelnemer controleert regelmatig of medewerkers de 
werkzaamheden uitvoeren volgens afspraak, (wettelijke) 
richtlijnen en productiviteits- en kwaliteitsnormen. 

    

 
 
akkoord praktijkopleider: 
 
 
 
 
 
datum: _____________________ 
 

toetsing
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Verdiepend en verbredend 
U kunt PERSPECTIEF mbo completeren met ons aanbod aan keuzedelen en sectoroverstijgend 
lesmateriaal. Voor management skills bieden wij populaire producten als Leidinggeven en 
Personeelsbeleid. Onze keuzedelen sluiten goed aan bij de beroepsprofessional in spe zoals:  
Digitale vaardigheden, Ondernemerschap, Ondernemend gedrag en Duurzaamheid. 

Een eigen pakket samenstellen? Wij maken het graag op maat voor u.

Warehousetrainer

SmartRekenen

Warehousetrainer

SmartRekenen



Compleet aanbod voor Logistiek
 
Het lesmateriaal voor Logistiek medewerker en Logistiek teamleider is recent 
vernieuwd. PERSPECTIEF biedt lesmateriaal voor alle niveaus mbo Logistiek: van 
Entree tot en met niveau 4. Bij alle titels kunt u ook gebruikmaken van ons online 
leerplatform. 

U vindt ons volledige aanbod op www.perspectiefmbo.nl.
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PERSPECTIEF is nu online te vinden op 
www.perspectiefmbo.nl 

persoonlijk contact
Is uw belangstelling gewekt? Wij helpen u graag verder.

Patrick Falk 
06 – 50 43 24 38

patrickfalk@eduhintovd.nl

support I 0318 – 64 99 51 I support@eduhintovd.nl
bestellingen I 0318 – 64 99 38 I bestellingen@eduhintovd.nl

PERSPECTIEF is een onderdeel van

NIEUW!NIEUW!NIEUW!


