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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over het onderhouden van een artikelpresentatie.
Dit leer-werkboek hoort bij assistent verkoop/retail.
In dit leer-werkboek oefen je vooral vakinhoud.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?
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Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Economie en Handel’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden. 
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Artikelen vervoeren
Dit hoofdstuk gaat over het vervoeren van artikelen vanuit het magazijn naar de 
winkel.
Nieuwe artikelen komen in de meeste winkels binnen in het magazijn.
Vanuit het magazijn moeten de artikelen naar de winkel.
Jij hebt hierin een belangrijke taak.
De artikelen vervoer je met verschillende vervoersmiddelen.
In dit hoofdstuk leer je welke vervoersmiddelen er zijn.
Ook leer je hoe je goed tilt en hoe je veilig werkt.

Je staat in het magazijn en je ziet veel dozen en losse artikelen staan.
Deze moet je allemaal naar de winkel vervoeren.
Je kunt alles gaan tillen. Maar dit is zwaar en veel werk. Het is niet efficiënt.
In de meeste magazijnen zijn verschillende vervoersmiddelen aanwezig.
Zo hoef je zelf niet te tillen.
En je kunt de dozen en artikelen snel en veilig vervoeren.

Opdracht 1
Bedenk zo veel mogelijk manieren om artikelen vanuit het magazijn op een veilige en 
snelle manier in de winkel te krijgen.

 

 

 

 

Transportmiddelen
Als je alle artikelen zelf moet tillen, is dit niet goed voor je rug.
Daarom zijn er transportmiddelen.
Hiermee vervoer je de artikelen vanuit het magazijn naar de winkel.

• De etagewagen
De etagewagen gebruik je om kleding of kleine en lichte artikelen te verplaatsen.
Je duwt de etagewagen.
En je zorgt ervoor dat de etagewagen dicht bij je lichaam blijft.
Dan blijft je rug mooi recht.
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Hoofdstuk 1   Artikelen vervoeren

 Etagewagen.

• De plateauwagen
De plateauwagen gebruik je om losse artikelen met een verschillende maat te 
verplaatsen.
Je duwt de plateauwagen, net als een winkelwagentje.

 Plateauwagen.

• Het hondje
Een hondje gebruik je om grote, zware dingen mee te verplaatsen.
Een hondje heeft geen zijkanten.
Kijk dus goed uit hoe je de artikelen op het hondje neerzet!

 Hondje.

• De steekwagen
Als je een paar dozen tegelijk moet verplaatsen, gebruik je een steekwagen.

 Steekwagen.
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Hoofdstuk 1   Artikelen vervoeren

• De rolcontainer
Als je een grote hoeveelheid dozen in een keer moet verplaatsen, gebruik je de 
rolcontainer.
Als je met de rolcontainer gaat rijden, ga je aan de kant van de zwenkwielen staan. 
Zo kun je het beste sturen.
Je duwt de rolcontainer naar voren.

 Rolcontainer.

• De pompwagen
Een pallet met dozen verplaats je met een pompwagen.

 Pompwagen.

• Het kledingrek
Als je veel kleding aan hangers moet verplaatsen, gebruik je een kledingrek op 
wielen.

 Kledingrek.

Denk bij het vervoeren van artikelen aan:

• Samen tillen is beter voor je rug en gaat sneller.

• Kijk voordat je gaat rijden of de artikelen niet kunnen schuiven.

• Let bij het rijden altijd op klanten en collega’s.

• Zorg dat je niemand in de weg staat of loopt.
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Hoofdstuk 1   Artikelen vervoeren

Opdracht 2
Waarom gebruik je een transportmiddel?

 

 

Welke transportmiddelen zijn er?

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 3
Met welke transportmiddelen verplaats je gemakkelijk en snel in 1 keer 4 dozen?
Noem er 3.

1.  

2.  

3.  

Opdracht 4
Schrijf bij elke foto met welk vervoermiddel je deze artikelen verplaatst.
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Hoofdstuk 1   Artikelen vervoeren

Etiketten op de dozen
Als goederen in dozen zijn verpakt, kun je niet goed zien wat er in de doos zit.
Dit is niet handig wanneer je deze dozen moet vervoeren.
Er kunnen bijvoorbeeld breekbare spullen in zitten.
Daarom staan er vaak waarschuwingsetiketten op de doos.
Zo kun je snel zien waarop je moet letten en hoe je de doos het beste kunt vervoeren.

Er zijn veel verschillende waarschuwingsetiketten. De meest voorkomende zijn:

• breekbaar   • droog houden

   

• deze zijde boven  • niet in snijden

  

Opdracht 5
Wat is een waarschuwingsetiket?

 

 

Opdracht 6
Bedenk een product waarop het waarschuwingsetiket ‘breekbaar’ staat.

 

Bedenk een product waarop het waarschuwingsetiket ‘deze zijde boven’ staat.

 

Bedenk een product waarop het waarschuwingsetiket ‘droog houden’ staat.

 

Bedenk een product waarop het waarschuwingsetiket ‘niet in snijden’ staat.
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Hoofdstuk 1   Artikelen vervoeren

Opdracht 7
Zoek naar plaatjes op internet.
Zoek een plaatje van 2 verschillende waarschuwingsetiketten.
Zoek daarbij een plaatje van 1 artikel waarbij deze waarschuwingsetiketten tegelijk op 
de doos zouden kunnen staan.
Laat de plaatjes aan je begeleider zien.

Opdracht 8
Waarom staan er op de waarschuwingsetiketten vaak een plaatje en tekst?

 

 

 

Tillen
Je weet nu welke vervoersmiddelen er zijn en wat er in de doos zit.
Je gaat nu de dozen op het vervoersmiddel zetten.
Het is belangrijk dat je op de juiste manier en niet te zwaar tilt.
Je krijgt dan geen rugklachten.
Je mag in je eentje maximaal 23 kilo tillen. Dit is hetzelfde als 23 pakken suiker.
Als je gaat tillen, doe dat op de volgende manier:

• Zet je voeten uit elkaar, zodat je stevig staat.

• Zak iets door je knieën en houd je rug recht.

• Til het voorwerp nu op door je benen te strekken (door rechtop te gaan staan).

• Houd tijdens het tillen je rug recht.

  
Goed tillen.   Verkeerd tillen.

Opdracht 9
Wat kan gebeuren als je verkeerd tilt?
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Hoofdstuk 1   Artikelen vervoeren

Opdracht 10
Zet de volgende stappen in de goede volgorde.

• Houd tijdens het tillen je rug recht.

• Zet je voeten uit elkaar, zodat je stevig staat.

• Zak iets door je knieën en houd je rug recht.

• Til het voorwerp nu op door je benen te strekken (door rechtop te gaan staan).

 

 

 

 

Opdracht 11
Doe deze opdracht met z’n tweeën. Vraag aan je begeleider 1 zware doos.
De een gaat tillen. De ander kijkt of je goed tilt. Hierna ruil je om. Vertel elkaar wat er 
goed ging en wat er niet goed ging.

Opdracht 12
Wat doe je als je iets moet tillen dat meer dan 23 kilo weegt?

 

 

 

Veilig en efficiënt werken
Als je vanuit het magazijn naar het schap loopt, moet je de artikelen door de winkel 
vervoeren.
Het is belangrijk dat je dit snel en goed doet. Dit heet efficiënt werken.
In de winkel lopen klanten en collega’s, met wie je rekening moet houden.
Zorg dat je klanten niet in de weg loopt of hindert.
Bedenk dus van tevoren hoe je de artikelen efficiënt door de winkel vervoert.
En doe dit op een veilige manier.
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Hoofdstuk 1   Artikelen vervoeren

Opdracht 13
Kruis aan of de volgende voorbeelden efficiënt of niet efficiënt zijn.

Voorbeeld Efficiënt Niet efficiënt

De flessen cola worden vanuit het magazijn 1 
voor 1 naar het schap gebracht.

De rolcontainer wordt door 3 collega’s naar 
het schap geduwd.

Met behulp van het steekwagentje worden 
alle dozen koekjes naar het schap gebracht.

Opdracht 14
Kruis aan of de volgende voorbeelden veilig of niet veilig zijn.

Voorbeeld Veilig Niet veilig

Met een lege rolcontainer door de winkel 
steppen.

Tijdens het rijden met een steekwagen 
verstuur je een Whatsappje.

De dozen op een rolcontainer staan zo 
gestapeld dat je er nog overheen kunt kijken.

Opdracht 15
Maak tweetallen.
Jullie gaan een poster maken over een transportmiddel in een winkel.
De poster gaat over veiligheid.

Kies een transportmiddel.
Bedenk wat je op de poster wilt vertellen.
Je vertelt in ieder geval:

• welke artikelen je goed ermee kunt vervoeren

• hoe je het veiligst met dit transportmiddel kunt werken.

Gebruik ook 1 of meer plaatjes.
Je kunt tekenen of plaatjes op internet zoeken.
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Hoofdstuk 1   Artikelen vervoeren

Maak de poster.
Presenteer de poster aan de groep.
Vraag aan de groep wat ze van jullie poster vinden.

Ben je tevreden over de poster?

 

 

Vond je het leuk om de poster te maken? ja/nee

Wat vond de groep van de poster?

 

 

 

Wat ging goed?

 

 

Waaraan moet je nog werken?

 

 

9037213508_Economie-handel_1.1_D2.indb   14 06-11-14   15:30



15

Hoofdstuk 1   Artikelen vervoeren

Opdracht 16
Maak tweetallen. Bespreek samen de opdrachten.

Wat kan gebeuren als je tijdens het vervoeren door de winkel geen rekening houdt met 
klanten?

 

 

 

 

Bedenk 2 oplossingen om te voorkomen dat je klanten in de weg loopt.

 

 

 

 

Keuze-opdracht 17
Kies of overleg welke opdracht jij doet.

•  Wil je een collage maken over transportmiddelen in een winkel? Kies dan 
opdracht 17a.

• Wil je oefenen met het gebruiken van transportmiddelen? Kies dan opdracht 17b.

• Wil je een wedstrijd doen met transportmiddelen? Kies dan opdracht 17c.

Opdracht 17a
Je gaat een collage maken over transportmiddelen in een winkel.
Je zoekt plaatjes op het internet. Je mag je collage op papier maken of op de computer.

Bedenk wat je in de collage wilt vertellen en laten zien. Bijvoorbeeld:

• Welke soorten transportmiddelen zijn er?

• Waarvoor gebruik je ze?

• Hoe gebruik je ze efficiënt?

• Hoe gebruik je ze veilig?

Ga achter een computer zitten.
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