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Aftekenblad BPV opdrachten 

Naam leerling: 
 

Leerbedrijf: 
 

Naam praktijkopleider: 
 
Te maken BPV uren: 900 

 

BPV opdracht Datum opdracht 

afgerond 

Afteken- 

datum 

Handtekening 

Leerling 

Handtekening 

praktijkopleider 

Handtekening 

praktijkbegeleider 

 

Kennismaken met het 

leerbedrijf 

1 januari 2021     O-V-G 

 

Arbo, veiligheid en milieu 1 januari 2021     O-V-G 

 

Geloste goederen in opslag 

brengen 

1 mei 2021     O-V-G 

 

Order verzamelen en 

verzendklaar maken 

1 mei 2021     O-V-G 
 

Deelnemen aan 

werkoverleg 

1 mei 2021     O-V-G 
 

 

 

 



 

Het oordeel van de praktijkopleider. 

Beoordeel de stagiair aan de hand van de onderstaande competenties, na 20  weken en aan het einde van de stage. 
 
Maak gebruik van de O-V-G schaal, onvoldoende, voldoende of goed. Omcirkel de letter in het schema. 
 

  20 Wekenbeoordeling Eindbeoordeling 

Punctualiteit O – V - G O – V - G 

Collegialiteit O – V - G O – V - G 

Communicatie O – V - G O – V - G 

Houding en gedrag O – V - G O – V - G 

Instructies en procedures opvolgen O – V - G O – V - G 

Samenwerken en overleggen O – V - G O – V - G 

Materialen en middelen inzetten O – V - G O – V - G 

Vakdeskundigheid toepassen O – V - G O – V - G 

Kwaliteit leveren O – V - G O – V - G 

Formuleren en rapporteren O – V - G O – V - G 
 

Punctualiteit 
De leerling is op tijd aanwezig en hanteert de correcte pauzetijden. 
 
Collegialiteit 
De leerling past zich goed aan aan de geldende omgangsregels en toont zich een goede collega. 
 
Communicatie 
De leerling communiceert tijdig over zaken die met school, werk en verlof te maken hebben. 
 
Houding en gedrag 
De leerling heeft een open houding en gedraagt zich volgens de fatsoensnormen. 
 
Instructies en procedures opvolgen 
De leerling bereidt de ontvangst en opslag en het verzamelen en verzendklaar maken van goederen voor 
volgens instructies. De leerling controleert,  lost, verplaatst en laadt de goederen volgens instructies. De 
leerling ruimt op en maakt schoon volgens instructies 
 
Samenwerken en overleggen 
De leerling bespreekt voorstellen met de praktijkopleider, vraagt om informatie en stemt zijn werk af op 
het werk van collega’s en chauffeurs. 
 
Materialen en middelen inzetten 
De leerling kiest de juiste materialen en middelen. De leerling gebruikt de materialen en 
(transport)middelen op de juiste manier. De leerling ruimt de werkplek op en bergt materialen en 
hulpmiddelen veilig op. 
 
Vakdeskundigheid toepassen 
De leerling gebruikt lichamelijke kracht op de juiste wijze. De leerling controleert goederen op kwaliteit en 
hoeveelheid. De leerling gebruikt passende los- en laadmethodes en houdt rekening met de kenmerken 
van goederen. De leerling voorkomt derving en schade aan goederen. 
 
  



 

Kwaliteit leveren 
De leerling controleert of het werk goed is uitgevoerd. De leerling signaleert en rapporteert afwijkingen in 
het werk. De leerling signaleert en rapporteert storingen in materialen en hulpmiddelen. De leerling werkt 
volgens de kwaliteitseisen van het bedrijf. 
 
Formuleren en rapporteren 
De leerling formuleert concreet en beschrijft zijn werkzaamheden nauwkeurig. De leerling verwerkt de 
verkregen informatie nauwkeurig en zorgt voor begrijpelijke communicatie en leesbare teksten en 
werkstukken. 
 
 
  



 

BPV-planner 

 

Leerling:  Naam: 

   06-nummer: 

E-mail: 

 

BPV-periode: Van:   tot: 

   BPV dag(en): 

   Schooldag(en): 

 

ROC:   Graafschap College Team Logistiek 

   Telefoonnummer: -88-324 2297 

   E-mailadres praktijkbegeleider: 

 

Stageafspraken: 

 

  



 

Informatie voor Praktijkopleiders 

 

Geachte praktijkopleiders. 

 
Het schooljaar is weer begonnen. Dit betekent dat er weer leerlingen zijn begonnen aan hun 

BPV (beroeps praktijk vorming) binnen de erkende leerbedrijven in de regio. 

 
Praktijkovereenkomst 

De praktijkovereenkomst (afgekort als POK) wordt via B3Net digitaal gemaakt. Daarna mailen ze 

de praktijkovereenkomst naar u en de leerling. Het is van het grootste belang dat de 

overeenkomst zo snel mogelijk weer terug is vanwege aangescherpte eisen. Graag vragen we uw 

medewerking hierbij. 

 
Begeleiding 

Zoals elk jaar krijgt u begeleiding vanuit het Graafschap College. Deze begeleiding wordt 

uitgevoerd door docenten van Team Logistiek. Een aantal weken na het begin van het schooljaar 

neemt de begeleider contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens dit gesprek komt het 

tijdspad en de begeleiding ter sprake. Het is wenselijk dat de leerling bij het gesprek aanwezig is. 

 
Contact 

Er kan altijd contact worden opgenomen met Team Logistiek van het Graafschap College. Dit kan 

zowel telefonisch als ook via de e-mail. BPV coördinator is Mevr. D. Stiemer bereikbaar via 088-

3242297 of via mail d.stiemer@graafschapcollege.nl. U kunt ook contact opnemen met de BPV 

begeleider die bij uw bedrijf de leerlingen begeleidt vanuit school. 

 
Tevens zijn wij alle praktijkopleiders, die in het belang van de leerlingen en ten dienste van het 

onderwijs BPV-plaatsen beschikbaar stellen en alle praktijkopleiders die tijd en energie steken in 

het begeleiden van de leerlingen zeer erkentelijk. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Team Logistiek Graafschap 

College 
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Informatie voor Leerlingen 

Inleiding 

Voor je ligt het BPV-opdrachtenboek van de opleiding Logistiek medewerker. Dit BPV 

opdrachtenboek is bedoeld voor alle betrokkenen bij de beroepspraktijkvorming (BPV) te weten: 

 
1. de leerlingen 

2. de praktijkopleiders van de  leerbedrijven 

3. de praktijkbegeleiders van het Graafschap College 

 
Het opdrachtenboek geeft informatie over de opdrachten die uitgevoerd moeten worden en 

de verslaglegging daarvan. 

 
Doel van BPV 

De BPV heeft tot doel de leerling in staat te stellen zich te ontwikkelen tot een beginnend 

beroepsbeoefenaar. De leerling werkt mee in een bedrijfsorganisatie en oefent zich daardoor in 

de werkzaamheden die horen bij het beroep. 

 
BPV opdrachten 

In deze reader zitten alle BPV-opdrachten die je moet maken/uitvoeren. De BPV 

opdrachten zijn praktijkopdrachten die de leerling in het leerbedrijf moet uitvoeren. De 

opdrachten zijn verdeeld in doe- en uitwerkopdrachten. 

 
Je bent geslaagd voor het praktijkgedeelte van je diploma als je: 

 
1. Alle opdrachten uitgewerkt in verslagvorm hebt ingeleverd bij je praktijkbegeleider. 

Je levert alle opdrachten in aan het einde van je opleiding. 

2. De urenstaat ondertekend door praktijkopleider hebt ingeleverd bij je 

praktijkbegeleider aan het einde van je opleiding. 

3. Het ondertekende (door praktijkopleider, leerling en praktijkbegeleider) Praktijk(BPV) 

boek hebt ingeleverd bij je praktijkbegeleider aan het einde van je opleiding. 

 

De uitwerkingen van de verschillende opdrachten moet je in een snelhechter aanleveren aan 

het einde van je opleiding bij je praktijkbegeleider. 

 



 

 



 

De urenst aat 
 

BPV-stage uren verantwoording 2020-2021 LM  

 

 

 

Naam student:                                                                  

Klascode:                                                                                           

Naam leerbedrijf:                                                                                        

Naam praktijkopleider:                       

Naam praktijkbegeleider:  

Het aantal uren voor 2020-201 is 900 

Maand Gemaakte uren 

September 2020 …………uren 

Oktober 2020 …………uren 

November 2020 …………uren 

December 2020 …………uren 

Januari 2021 …………uren 

Februari 2021 …………uren 

Maart 2021 …………uren 

April 2021 …………uren 

Mei 2021 …………uren 

Juni 2021 …………uren 

Totaalaantal uren  …………uren 

      

Naam praktijkopleider + datum Handtekening praktijkopleider 

 

  



 

BPV Opdracht 1 Kennismaken met het bedrijf 

Met deze opdracht krijg je inzicht in de organisatie van je 

eigen BPV-bedrijf. Zoek uit hoe binnen je eigen BPV-bedrijf 

bepaalde zaken zijn geregeld. 

 

Maak hier een werkstuk/verslag van. Schrijf eerst de vraag op en daarna je antwoord. 
 

A Soort bedrijf en wat zijn de klanten (bedrijven of particulieren)? 
 

B Hoeveel afdelingen heeft het bedrijf en hoe heten ze? 

 
C Maak een organogram van het bedrijf  waar je werkt. 

 
D Wat is de hoofdactiviteit van je leerbedrijf (dus: welk werk doen jullie het meest?). 

 
E Wat zijn de taken van je directe chef of leermeester 

en wie zijn (is) zijn leidinggevende? 

 
F Wat zijn jouw taken of werkzaamheden? 

 
 

Maak gebruik van de volgende punten: 
 

•!• Je gaat eerst informatie verzamelen, zoals een introductieboekje voor nieuwe 

1) werknemers, een organogram, enzovoort daarna de informatie ordenen en 

2) selecteren 
•!• In het verslag moeten de volgende punten 

aan bod komen : Hoofdactiviteiten van het 

bedrijf. 

De organisatie van het bedrijf met een organogram. 

De functies op jouw afdeling met de eventuele aanwezige 

functieomschrijvingen, taken en verantwoordelijk en 
bevoegdheden. 

De beschrijving van jouw werkplek. 
De ligging van het bedrijf, wie zijn de leveranciers, de bereikbaarheid en de 
klanten. 

• Bij informatie over het bedrijf denk je aan zaken als vestigingsplaats, 

hoofdactiviteit, grootte van het bedrijf etc. ook bespreek je jouw 

specifieke werkzaamheden en andere zaken in overleg met je 

praktijkopleider 

 
TIP: 

Probeer met het verslag een denkbeeldige persoon (die jouw bedrijf niet 

kent) uit te leggen waar je werkt en wat voor bedrijf dit is. 

 
 
 
  



 

BPV Opdracht 2 Arbo, veiligheid en milieu 

 
Binnen een bedrijf zijn er vaak reglementen die te maken hebben met de 

veiligheid en/of het milieu. Om veilig te kunnen werken moet je hiervan op 

de hoogte zijn! 

In deze opdracht maak je gebruik van de aanwezige reglementen, maar ga 

je zelf nadenken over eventueel in te voeren verbeteringen over Arbo, 

Veiligheid en Milieu van de bestaande reglementen. 
 

 
 

Met deze opdracht maak je kennis met onderdelen van Arbo, veiligheid en milieu. 
 

 
A Beantwoord de volgende vragen: schrijf eerst de vraag op en daarna het antwoord. 

 
1. Met welke interne transportmiddelen wordt er bij jouw bedrijf gewerkt? 
2. Wordt er wel of niet met milieuvriendelijke interne transportmiddelen gewerkt? 
3. Welke PBMs (Persoonlijke Bescherm Middelen) gebruiken jullie? 
4. Welke hulpmiddelen zijn er in jouw bedrijf aanwezig voor het geval van 

calamiteiten zoals brand of lekkage? 
 

 
 
B Bedenk een advies voor je collega’s voor waarin staat hoe ze kunnen omgaan 
met veiligheid en/of het milieu aan de hand van de volgende punten: noem 1 advies 
per punt.  
 
 
5. Veilig werken met interne transportmiddelen 
6. Milieuvriendelijk werken met interne transportmiddelen 
7. Bescherming door de juiste veiligheidsmiddelen (PBMs, zoals kleding, schoeisel, 

handschoenen, helmen, enz. ) te gebruiken 
8. Hulpmiddelen voor calamiteiten 

 
  



 

BPV Opdracht 3. Geloste goederen in opslag brengen 
 
Met deze opdracht voer je het proces van inslag van een zending uit en maak je daar een 
verslag van. 
 
A Los de aangeboden zending volgens de bedrijfsvoorschriften; controleer de zending 
op schade, aantal, kwaliteit, enz. Welke stappen onderneem je? 
 
B Maak de geloste goederen gereed zodanig dat ze in opslag genomen kunnen 
worden. 
 Enkele aandachtspunten hierbij zijn: 

- Controle van de verpakking 
- Materiaal en vorm geschikt voor opslag? 
- Voorzien van de juiste gegevens? 

Wat doe je precies en waarom? 
 
C Controleer de gereedgemaakte opslageenheid. 
 Enkele aandachtspunten hierbij zijn: 

- Wijze van stapelen 
- Efficiënter mogelijk? 
- Eventueel buffermateriaal gebruiken? 
- Sluit het bundelen van de goederen goed aan bij de manier van opslag? 

(Past een volgestapelde pallet bijvoorbeeld goed onder de stelling?) 
  Waar let je op? 

 
D Plaats de goederen op locatie. 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het gebruik van de juiste interne 
transportmiddelen. 

Kun je eventueel verbetervoorstellen geven? 
 
E Controleer de goederen op locatie. 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is controle aan de hand van documenten en/of 
geautomatiseerde systemen. Wat gebruik je hier voor? 

 
F Parkeer na afloop de gebuikte interne transportmiddelen op de juiste plaats, 
 Ruim eventueel gebruikte hulpmiddelen op en voer eventueel afval af. 
 
G Maak vervolgens een verslag/stappenplan door middel van of stappen of foto’s 

waarmee je het inslagproces kunt uitleggen. 
 
  



 

BPV Opdracht 4 Order verzamelen en verzendklaar maken en laden van goederen 

Met deze opdracht maak je kennis met het proces van uitslag 

van een zending en maak je er een verslag van. 

 
A  Werk mee aan het order verzamelen.  

Aandachtspunten hierbij: 
- gebruik van bedrijfsmiddelen, zoals order verzamellijsten, handheld 

computers, etc. 
- gebruik juiste hulpmiddelen 
- correcte stapelwijze 
- controle van aantallen 
- afhandeling eventuele schadegevallen 
- gebruik schadeformulieren 
- afhandeling eventuele vertragingen 

 Wat doe je? 

 
B  Controleer de verzamelde goederen op aantal en juistheid 
Hoe doe je dat? 

 
C  Stel vast of de goederen verzendklaar zijn, goed gestapeld en gezekerd, 
etc. 
Waar let je op? 

 
D  Laadt de goederen in het daartoe bestemde voertuig. Zorg dat de 
goederen geborgd zijn. 

 
E  Als je iets ziet wat naar jouw mening beter 

kan, maak dan een verbetervoorstel. 

 

F  Maak vervolgens een verslag/stappenplan door middel van of stappen of foto’s 

waarmee je het uitslagproces kunt uitleggen. 

 
  



 

BPV Opdracht 5. Deelnemen aan werkoverleg 
 

Met deze opdracht leer je deel te nemen aan werkoverleg in je BPV-bedrijf. 
Neem deel aan werkoverleg en maak daarover een verslag. 
Vraag aan je stagebegeleider of je één of meerdere werkoverleg(gen) mag meemaken 
als toehoorder. Dit kan zowel een maandelijks of periodiek overleg zijn, maar ook het 
dagelijkse overleg aan het begin van de dag/dienst. 

 

 

A  Hoe vaak is er een overleg? Wie is daarbij aanwezig? Wat wordt er 

behandeld? Waar praten jullie over? 

 

B Noem enkele punten die meerdere malen terug komen in het werkoverleg 

 

C Vind je het werkoverleg nuttig en zinvol? 

 

D Hoeveel tijd neemt een werkoverleg gemiddeld in beslag? 

 

E Wat heb je er van geleerd? 

 

 
 

 
 


