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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op
de arbeidsmarkt voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt
kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren
(SBU). Die informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk
keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school
zijn, op je stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte
inleiding bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te
maken krijgt met de inhoud van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit
welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging,
waarvoor je de stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan
om de verzorging van een wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet
ondernemersplan voor een startup, een gevuld zorgdossier waarin je hebt
gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat de
resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe.
Elke stap levert per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen
een document, een (video)verslag van een gesprek of een fysiek product zoals je
dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of
het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een
opsomming van de resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De
beoordeling van je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het
kan zijn dat je een of meer kennistoetsen maakt die mee tellen in de
eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen van de beroepsproducten
die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding
Over dit keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor
je van je docent.
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Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een
aantal opdrachten waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het
terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan
een icoontje. Dit kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien
de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron

Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek.
Je kunt de inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde
informatie nodig, dan zoek je de informatie in een van de eerder genoemde
bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de
digitale leeromgeving. Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of
mobiele telefoon met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier
of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

Dit keuzedeel gaat over het assisteren bij facilitaire werkzaamheden. Facilitaire
werkzaamheden zorgen ervoor dat mensen hun werk kunnen doen, bijvoorbeeld
door schoonmaken en aanvullen van materialen. Bij facilitaire werkzaamheden
staat gastvrijheid voorop: het draait om de mensen voor wie je het doet.
Je doorloopt aan de hand van een aantal grote opdrachten alle stappen die nodig
zijn voor de eindopdracht in de laatste leereenheid: het organiseren van een echt
bedrijfsfeest met alles erop en eraan.
Het keuzedeel bestaat uit twee leereenheden, waarvoor je in totaal 240 SBU nodig
hebt:
1. Assisteren bij logistieke werkzaamheden
2. Assisteren bij cateringwerkzaamheden.

Bekijk de film.

De uitdaging
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Je gaat een feest verzorgen voor 60 personen. Het gaat om een bedrijf dat vijftig
jaar bestaat. Het feest vindt plaats op het eigen terrein, waar tenten neergezet
zullen worden. Het bedrijf heeft het feest uitbesteed aan jullie als cateringbedrijf:
het eten, het inrichten van de locatie en het vervoer van genodigden naar het
feest.
Er zijn 7 personen met een allergie en 4 personen met een dieetwens. Het gaat
om de volgende gerechten:
• 2 koude voorgerechten
• 2 warme voorgerechten
• 2 hoofdgerechten
• 2 desserts
• 1 witte wijn, 1 rode wijn, 1 rosé en 1 mineraalwater.
Het budget is € 17,50 per persoon, inclusief 2 drankjes.

De resultaten
- Je kunt inkopen doen.
- Je kunt goederen ontvangen en opslaan.
- Je kunt goederen verzamelen vanuit het magazijn.
- Je kunt gerechten klaarmaken.
- Je kunt goederen en materialen vervoeren.
- Je kunt mensen vervoeren.
- Je kunt serveren en afruimen.
- Je kunt eventuele bijzonderheden rapporteren.

De beoordeling
Je wordt beoordeeld op:
• Kennistoets
• Beroepsproducten die je oplevert en presenteert, nodig voor het bereiden van

een maaltijd voor een groep.
Soms gebeurt de beoordeling alleen door je docent, soms door een jury van mensen
uit je school en het bedrijfsleven. De eindbeoordeling wordt opgenomen als bijlage
bij je diploma en je kunt deze gebruiken voor je cv.
Veel succes en veel plezier!

1.1 Oriëntatie

Voordat je daadwerkelijk begint, is het goed je te oriënteren: je te oriënteren op
facilitaire werkzaamheden en gastheerschap.

Opdracht 1: Facilitaire werkzaamheden

a. Waar denk jij aan bij facilitaire werkzaamheden?
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b. Welke facilitaire werkzaamheden worden bij jou thuis uitgevoerd? Schrijf achter
elke werkzaamheid wie dit doet.

Opdracht 2: Gastheerschap

Theoriebron Gastheerschap en klantvriendelijk zijn

a. Als je facilitaire werkzaamheden uitvoert, is gastheerschap heel belangrijk.
Waar denk jij dan aan?

b. Je hebt vast wel eens ‘buiten de deur’ gegeten. Wat vond jij toen belangrijk als
het om gastheerschap gaat?
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2. Assisteren bij logistieke
werkzaamheden

Over deze leereenheid

Als je assisteert bij facilitaire werkzaamheden, krijg je te maken met het verzorgen
van voeding voor anderen. Daar komt veel bij kijken, van inkopen tot hygiëne,
van bereidingstechnieken tot serveren. Je krijgt ook te maken met de logistiek
rondom deze opdracht: het ontvangen en opslaan van goederen, het verzamelen
van goederen, het vervoeren van goederen en materialen, en het vervoeren van
mensen.
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De resultaten
- Je kunt goederen ontvangen en opslaan.
- Je kunt goederen verzamelen.
- Je kunt een planning maken.
- Je kunt goederen en materialen vervoeren.
- Je kunt mensen vervoeren.
- Je kunt klantgericht handelen.
- Je kunt eventuele bijzonderheden rapporteren.

In dit keuzedeel leer je wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een
bedrijfsfeest. In deze leereenheid gaat het om het ontvangen en opslaan en het
verzamelen van goederen. Maar ook om het inrichten en vervoeren van goederen,
materialen en mensen.

De beoordeling
Je wordt beoordeeld op de volgende producten:
• Werkstuk HACCP
• Poster aandachtspunten bij het opslaan van levensmiddelen
• Checklist ontvangen van goederen
• Folder interne transportmiddelen
• Plattegrond feestlocatie
• Draaiboek.

2.1 Goederen ontvangen en opslaan

Opdracht 1: Het magazijn

Theoriebron Locatie magazijn

a. Goederen worden opgeslagen in een magazijn. Het is belangrijk dat het
magazijn op een logische plaats zit zodat deze goed te kunnen gebruiken.
Schrijf hieronder minimaal vier voorwaarden waaraan de locatie van een
magazijn aan moet voldoen.

Stappenplan Plattegrond maken
Feedbackschema Opdracht Het magazijn - plattegrond

b. Maak nu een plattegrond van een cateringbedrijf, waarbij het magazijn op een
logische plek zit. Let bij het maken van de plattegrond goed op de voorwaarden
waaraan de locatie van een magazijn aan moet voldoen.

Theoriebron HACCP-regels
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Stappenplan Werkstuk maken

c. Je gaat een onderzoek doen naar HACCP-regels voor magazijnen met
levensmiddelen. Maak er een werkstuk van. Het werkstuk is minimaal vier
kantjes A4.

Het werkstuk moet de onderstaande onderwerpen bevatten:
• bouwkundige eisen
• protocollen
• controle en registratie
• personeel
• werkwijzen
• koelingen en vriezers.

Het werkstuk heeft de volgende opbouw:
• voorblad met titel, naam en datum
• inleiding
• inhoudsopgave
• hoofdstukken
• Conclusie (wat heb je ervan geleerd?).

Sla dit werkstuk op in je portfolio. Deze maakt deel uit van de beoordeling van
deze leereenheid.

Theoriebron Magazijnstellingen

Stappenplan Poster maken
Feedbackschema Opdracht Het magazijn - stellingen

d. In een magazijn kunnen verschillende stellingen gebruikt worden. Maak een
poster over de verschillende soorten magazijnstellingen. Op de poster laat je
zien:
• Wat zijn de voordelen van stellingen in een magazijn?
• Welke negen soorten stellingen er zijn:

– afbeelding van elke stelling
– de kenmerken van de stelling.

Opdracht 2: FMIS

Theoriebron FMIS

Film - FMIS

a. Kijk naar de film FMIS. Welke werkzaamheden worden in dit bedrijf beheerd
met FMIS?
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Stappenplan Presentatie voorbereiden en geven
Feedbackschema Opdracht FMIS - presentatie

b. FMIS betekent Facilitair Management Informatie Systeem. Doe een onderzoek
naar FMIS en maak er een presentatie over. In je presentatie laat je zien:
• wat FMIS is
• hoe het werkt
• welke voordelen het heeft.

Stappenplan Interview voorbereiden en houden
Stappenplan Verslag schrijven
Feedbackschema Opdracht FMIS - interview

c. Houd een interview met iemand die werkt met FMIS. Bedenk van tevoren
minimaal tien vragen. Maak een afspraak en vraag of je het interview mag
opnemen. Maak een verslag van het interview.

Opdracht 3: Opslaan van levensmiddelen

Theoriebron Opslag van levensmiddelen

Stappenplan Poster maken

a. In een magazijn waar levensmiddelen opgeslagen worden, gelden andere
aandachtspunten dan in andere magazijnen. Als je in een magazijn werkt waar
levensmiddelen worden opgeslagen is het belangrijk dat alle medewerkers de
levensmiddelen op de juiste manier opslaan. Maak een informatieposter over
de aandachtspunten voor het opslaan van goederen in een magazijn voor
levensmiddelen.

Sla deze poster op in je portfolio. Deze maakt deel uit van de beoordeling van
deze leereenheid.

Theoriebron Goederen opslaan

b. Boodschappen moet je op de juiste manier opslaan, zodat ze zo lang mogelijk
goed blijven.
Producten kan je verdelen in drie soorten met betrekking tot de opslag daarvan.
Welke drie soorten zijn dat? Waar sla je de verschillende soorten producten
op?

c. Op welke bijzonderheden ga je nog letten bij het opslaan van de goederen?

Theoriebron Houdbaarheidsdatum

d. Welke aanduidingen voor houdbaarheidsdata op voedingsmiddelen zijn er?
Wat betekenen deze aanduidingen?
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Op wat voor soort voedingsmiddelen staat welke aanduiding?
Vertel van elk soort aanduiding wat je moet doen als het voedingsmiddel over
de datum is.

Opdracht 4: Sorteren en ompakken

Theoriebron Ontvangst en opslag goederen

a. Als je goederen ontvangt, moet je op bepaalde dingen letten. Om ervoor te
zorgen dat alles gecontroleerd wordt hebben bedrijven vaak een checklist voor
de medewerkers om de goederen te controleren bij ontvangst. Voordat je zelf
een checklist gaat maken is het belangrijk te weten welke taken er op een
checklist staan. Beschrijf welke taken dat zijn.

Stappenplan Checklist maken

b. Maak een checklist voor het ontvangen van goederen. Op checklist moet ruimte
voor het afvinken van taken en het maken van een opmerking. De checklist
moet bruikbaar zijn voor iemand zonder achtergrond in de beroepspraktijk.

Sla deze checklist op in je portfolio. Deze maakt deel uit van de beoordeling
van deze leereenheid.

Voorbeeld Pakbon
Stappenplan Pakbon invullen
Feedbackschema Opdracht Sorteren en ompakken - pakbon

c. Als er goederen geleverd worden, zit daar altijd een pakbon bij. Daarop kun
je precies zien welke goederen er geleverd zijn en door wie. Maak zelf een
pakbon bij de foto.

Stappenplan Film maken
Feedbackschema Opdracht Sorteren en ompakken - film
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d. Maak een filmpje over het controleren van goederen aan de hand van de pakbon
en de checklist die je gemaakt hebt. In het filmpje laat je zien waar je dan
allemaal op moet letten. Zorg dat alle taken die op de checklist staan zichtbaar
zijn in de video.

e. Soms gaat er bij het leveren van de goederen iets verkeerd. De meest
voorkomende situaties zijn:
• Er is te veel geleverd
• Er is te weinig geleverd
• Er zijn goederen geleverd die niet voldoen aan de kwaliteitseisen
• Er zijn verkeerde goederen geleverd.
• De bestelling is goed, maar de pakbon is verkeerd.
Maak een filmpje over twee van deze situaties. Laat in het filmpje duidelijk
naar voren komen hoe je met zo'n situatie omgaat, en hoe je het oplost.

Opdracht 5: Goederen verzamelen

Film - Werkzaamheden logistiek medewerker

a. Bekijk de film. Noem vijf werkzaamheden op van een logistiek medewerker.

Theoriebron Goederen sorteren

b. Goederen die binnenkomen, moeten gesorteerd worden. Noem 3 manieren
om goederen te sorteren. Geef ook aan waarom bepaalde goederen bij elkaar
horen.

Theoriebron Goederen ompakken

c. Als goederen worden geleverd zitten ze in een verpakking. Soms worden
goederen opgeslagen in een andere verpakking en worden ze omgepakt. Welke
redenen zijn er voor het ompakken van goederen?

Theoriebron Coderen en etiketteren

d. Goederen worden, voordat ze naar de opslaglocatie gaan eerst voorzien van
een etiket. Het etiket wordt op de verpakking geplakt. Op het etiket staat
informatie. Welke informatie staat er op het etiket?

Theoriebron Registreren

e. Welke zaken registreer je bij het opslaan van goederen?

f. Als er bijzonderheden zijn moeten die worden geregistreerd. Wat voor
bijzonderheden moet je registreren?
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g. Het is heel belangrijk dat een bedrijf alles nauwkeurig registreert. Welke
informatie heeft het bedrijf dan tot zijn beschikking?

h. Maak een overzicht van wat er komt kijken bij het opslaan van goederen.
Gebruik de antwoorden van de vragen hiervoor.

Belangrijkste puntenTaak

Sorteren van goederen

Ompakken van goederen

Etiketteren en coderen

Bijzonderheden registreren

Opslag goederen registreren

Informatie voor bedrijf door middel
van registreren

2.2 Goederen verzamelen

Opdracht 6: Goederen ontvangen

Stappenplan Onderzoek doen
Stappenplan Verslag maken
Feedbackschema Opdracht Goederen ontvangen - verslag

a. Ook bij jou op school doen de docenten bestellingen. Voor deze opdracht ga
je samen met een andere leerling uitzoeken wat er dan gebeurt. Je docent zal
je vertellen wat hij wil bestellen. Zoek daarna uit:
• Welke formulieren je docent moet invullen.
• Als er geen formulieren zijn, wat de docent moet doen om een bestelling

te doen.
• Wie ervoor zorgt dat je docent de bestelling krijgt.
• In welk magazijn de bestelde goederen liggen en wie daar mogen komen.
• Of je docent de bestelling moet ophalen, of dat deze gebracht wordt.
• Hoe snel dit allemaal gaat.

Verwerk deze antwoorden in een verslag van minimaal een kantje A4.

Theoriebron Goederen verzamelen

Stappenplan Interview voorbereiden en houden
Stappenplan Film maken
Stappenplan Foto’s maken
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