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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
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van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen

aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave

in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO

(www.stichting-pro.nl).
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uitgever wenden.
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www.edu-actief.nl.
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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over hoe je handelingen op goederen uitvoert.
Dit leer-werkboek hoort bij het beroep assistent logistiek.
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?
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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?

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

Goederen ompakken en
verpakken
Dit hoofdstuk gaat over het ompakken en verpakken van goederen.
Aan het eind van dit hoofdstuk kun jij goederen ompakken en verpakken.
De werkplek is een magazijn.
Bijvoorbeeld in een groothandel of in een distributiecentrum.

Je werkt in een magazijn.
Je collega geeft je de opdracht om goederen om te pakken.
Op een order staat namelijk dat een klant 10 blikken tennisballen wil hebben.
In het magazijn liggen de blikken tennisballen per 100 verpakt in een grote doos.
Jij moet dus 10 blikken tennisballen uit de grote doos halen.
Deze 10 blikken moet je opnieuw verpakken voor de klant.

Opdracht 1
Een klant wil 6 koptelefoons. De koptelefoons zitten per 10 in een doos verpakt.
Wat moet je nu doen?
b Ik pak gewoon een doos met 10 koptelefoons. Dan krijgt de klant er maar 4 te veel.
b Ik pak 6 koptelefoons uit de doos van 10. Deze 6 koptelefoons verpak ik opnieuw voor

de klant.
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Ompakken
Soms moet je goederen ompakken voor de klant. Bijvoorbeeld omdat:
• de aantallen afwijken

Een klant wil bijvoorbeeld 5 koekenpannen, maar er zitten er 15 in een verpakking.
• de verpakking van de goederen kapot is

Je moet de verpakking dan vervangen.
• de klant een andere, eigen verpakking om de goederen wil hebben

Een klant wil bijvoorbeeld dat goederen in de verpakking van zijn winkel zijn
ingepakt.

• de goederen een andere verpakking moeten hebben vanwege het transport.
Goederen liggen dan in het magazijn bijvoorbeeld in een krat.
Voor het transport moeten de goederen in een andere verpakking.

Bij het ompakken houd je rekening met de wensen van de klant.

Opdracht 2
Schrijf 4 redenen op waarom je goederen moet ompakken.

1.

2.

3.

4.

Opdracht 3

Waarom moet je deze doos ompakken?
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Opdracht 4
De stoepkrijtjes komen binnen in grote dozen van 600 stuks.
Ze zijn per 6 in een kartonnen verpakking verpakt.

Er komt een order binnen.
Een klant bestelt 240 stuks stoepkrijt.
De klant wil het stoepkrijt in speciale emmertjes met de winkelnaam erop ontvangen.
In elk emmertje passen 24 stuks stoepkrijt.
Hoeveel kartonnen verpakkingen stoepkrijt pak je uit de grote doos?

Hoeveel emmertjes heb je nodig?

Wat voor emmertjes gebruik je?
b emmertjes waar helemaal niets op staat
b emmertjes met de naam van de producent erop
b emmertjes met de naam van mijn bedrijf erop
b emmertjes met de naam van de winkel van de klant erop

Wat doe je met de emmertjes krijt?
b Ik zet de emmertjes los klaar.
b Ik verpak de emmertjes in een doos en zet ze dan klaar.

Opdracht 5
Een klant wil 40 doosjes schroeven hebben.
De doosjes schroeven liggen per 40 stuks opgeslagen in kratten in het magazijn.
Zet je de 40 doosjes schroeven in het krat klaar?
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Ja/nee, want .

Opdracht 6
Je gaat goederen ompakken.
Vraag je begeleider naar de goederen. En verpakkingsmaterialen.
Pak de goederen om.

Retourartikelen opnieuw verpakken
Retourartikelen zijn artikelen die klanten terugsturen.
Bijvoorbeeld omdat de artikelen beschadigd zijn.
Of omdat de klant er niet tevreden over is.
De verpakking van retourartikelen is vaak kapot.
Het artikel was bijvoorbeeld in een plastic zak verpakt.
Het plastic is dan opengescheurd door de klant.
Als het artikel in orde is, kan het gewoon weer verkocht worden.
Aan jou de taak om het artikel dan weer in te pakken zoals het hoort.
Het artikel gaat daarna weer terug naar het magazijn.

Opdracht 7
Wanneer moet je een retourartikel opnieuw verpakken?
b als het artikel beschadigd is en niet meer verkocht kan worden
b als het artikel in orde is en straks weer verkocht kan worden

Opdracht 8
Een klant stuurt een broek terug.
De reden daarvoor is dat de broek te groot is.
De plastic verpakking van de broek is opengescheurd. Wat doe je nu?

Goederen verpakken
Het verpakken van goederen is een belangrijke taak.
De goederen moeten in de juiste verpakking zitten.
Bij het verpakken houd je rekening met de eigenschappen van het artikel.
Een T-shirt kun je verpakken in een plastic zak.
Maar limonadeglazen moeten in een doos met beschermingsmateriaal.
Bijvoorbeeld extra papier. Of bubbeltjesplastic.
En grote apparaten zoals wasmachines en kopieerapparaten gaan in een houten kist.
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Opdracht 9
Kies welke verpakking je gebruikt.

b een plastic zak
b een kartonnen doos
b een houten kist

b een plastic zak
b een kartonnen doos
b een houten kist

b een plastic zak
b een kartonnen doos
b een houten kist

b een plastic zak
b een kartonnen doos
b een houten kist

Opdracht 10
Er is een retourartikel: een paar schoenen van Nike.
De klant heeft de schoenen teruggestuurd omdat ze te klein waren.
De klant heeft de schoenen in de Nike-doos teruggestuurd.
Hij heeft de doos goed dichtgeplakt met tape.
Je collega heeft de schoenen gecontroleerd.
Ze zijn nog helemaal goed. Dus ze kunnen terug naar het magazijn.
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