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Inleiding : 

Bij het vak IBO gaan we uit van het feit dat er een casus uit het bedrijfsleven komt, een vraagstelling 

met een praktisch probleem, een praktische uitdaging. Deze casus wordt schriftelijk gedeeld met het 

docenten team van Wegtransport en Logistiek en zo mogelijk ook met de HAN  ( Hogeschool Arnhem 

Nijmegen) omdat sommige opdrachten ook een HBO benadering noodzakelijk maken. 

Wat wezenlijk van belang is, is dat je weet dat het hier niet om goed of fout gaan, maar om 

creativiteit, innovatie, probleemoplossend denken en soms ook het simplificeren van zaken. De beste 

ideeën worden vaak op de werkvloer geboren. Daarnaast is het ook zo dat je met IBO 

werkzaamheden steeds met een projectgroep aan het werk bent en dus niet klassikaal of individueel. 

Je moet daarbij van elkaars kennis en vaardigheden gebruik maken en de resultaten uiteindelijk 

rapporteren en/ of presenteren.  

Het kan uiteraard zo zijn dat de resultaten vanuit jouw projectgroep een ( groot) deel van de 

oplossing van het vraagstuk zal zijn. Wij  ( het docententeam en het bedrijfsleven, de 

opdrachtverstrekkers) vragen jullie wel om open te staan voor de oplossingen die door de andere 

projectgroepen worden voorgesteld. Nadat je elkaars presentaties hebt gezien en besproken, wordt 

waarschijnlijk duidelijk dat de beste geboden opties gezamenlijk tot een perfect eindvoorstel kunnen 

leiden. Zodra bedrijven de opdrachten gaan verstrekken, kan het ook zijn dat het bedrijf de twee 

beste voorstellen gaat uitproberen en hetgeen het beste functioneert gaat implementeren. 

Je moet wel afspraken maken binnen jullie projectgroep. Duidelijk moet zijn wie welke rol heeft, wie 

bewaakt de voortgang, wie legt alles vast, wie gaat zaken doorrekenen, etc. etc. Bij de 

bedrijfsopdrachten zul je op enig moment ook het bedrijf / de bedrijven gaan bezoeken en wellicht in 

de directiekamer de voorstellen op tafel moeten leggen. Dan moet je wel weten waar je voor staat.  

Om te “oefenen” in het werken met projectgroepen beginnen we met een interne Graafschap 

College opdracht, beter gezegd een “Stoomtram” opdracht  en alhoewel deze op het 1e gezicht 

mogelijk wat oppervlakkig lijkt wordt hier toch heel wat qua tijd, inzicht, aandacht, kennis, (taal) 

vaardigheden en interesse van je verwacht. Er is geen goed en er is geen fout, er zijn veel “open 

eindjes” die ruimte bieden om tot mooie oplossingen en voorstellen te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht 1 : De locatie Stoomtram wordt ingezet voor op- en overslag van goederen voor derden.  

Maak een inventarisatie van het aantal beschikbare palletplaatsen op locatie Stoomtram. De locatie 

wordt opengesteld voor derden voor op- en overslag tegen betaling uiteraard. De locatie is 

gedurende het gehele jaar geopend behalve op zon- en feestdagen. Op zaterdagen is de locatie 

geopend van 08.00 – 12.00 uur. De opbrengst van de locatie met daarin de volledige praktijkhal, een 

kantoortje en een toiletgroep met douche wordt vastgesteld op € 1400,-- per maand, exclusief BTW,  

exclusief de inzet van een medewerker. De kosten voor verwarming en de infra structuur qua 

internet en wifi zijn inbegrepen in de opbrengst.   Voor het beheer van het pand,- en het warehouse 

wordt er 2 medewerkers aangesteld vanuit het Graafschap College. Deze medewerkers worden 

betaald conform de CAO beroepsgoederenvervoer op het niveau van Logistiek Teamleider met ieder 

3 jaar ervaring.  De 1e medewerker krijgt een aanstelling van 1,0 FTE, de  2e medewerker wordt 

aangesteld voor 0,5 FTE omdat met 1 persoon nu eenmaal niet alle diensten gedraaid kunnen 

worden. Het gebruik van 1 heftruck en 1 reachtruck is eveneens inbegrepen in het tarief. 

• Bereken de capaciteit van het warehouse in de huidige opstelling. 

• Bereken passende tarieven voor de inslag, opslag en uitslag voor het huidige warehouse 

uitgaande van een bezettingsgraad van 70% van de capaciteit om ten allen tijde 

kostendekkend te kunnen werken. 

• De gemiddelde opslagduur is 2 werkweken. 

Om de overslag capaciteit te vergroten in het transportdeel van het warehouse ( ST004T – waar nu 

beide vrachtauto’s staan) kunnen daar nog enkele stellingen meer geplaatst worden. Op die manier 

ontstaat extra capaciteit om de inhoud van 1 oplegger van 13,60 meter tijdelijk op te slaan. 

• Bereken hoeveel / welke stellingen je hiervoor nodig hebt en maak een lay-out voor de 

inrichting van ST004T, rekening houdende met het feit dat een vrachtauto wel grotendeels 

binnen moet kunnen staan tijdens het laden / lossen om weersinvloeden te beperken. 

• Zoek via internet naar tarieven voor het benodigde stelling materiaal, op basis van een 

franco huis levering en uitgaande van het feit dat de eigen medewerkers in staat zijn om 

tijdens rustige uren in staat zijn om zelf de stellingen op te bouwen. 

Het feit dat er opleggers van 13,60 meter verwacht worden om te komen lossen / laden, vergt 

wellicht enige aanpassing aan het gebouw en/of de omgeving. Zeker is dat de vrachtauto’s in dat 

geval niet geheel binnen kunnen staan.  

Maak een voorstel voor de aanpassing van het warehouse, het gebouw en de omgeving om : 

• Overlast voor de buurt en het verkeer te beperken 

• De invloed van weer- en temperatuurverschillen te beperken 

• De kosten van temperatuurbeheersing in het pand tegen te gaan 

• Mogelijk hebben jullie als projectgroep nog nieuwe ideeën om het gebruik van onze hal bij 

verhuur aan derden verder te optimaliseren. Schroom niet om met gefundeerde suggesties 

te komen om verhuurmogelijkheden te optimaliseren  en de bekendheid onder potentiële 

klanten te vergroten. 

 

 

 

 



Opdracht 2: De locatie Stoomtram gaat verhuizen naar Ierland. 

Het Graafschap College besluit (fictief) om de opleidingen en de materialen van het team 

Wegtransport en Logistiek naar Ierland te verplaatsen. Er zijn goede contacten met een school in 

Cork ( ETB Cork Training Centre) en in goed overleg heeft met besloten dat de volledige inventaris 

door de school in Cork zal worden overgenomen. Het Graafschap College zal de totale verhuizing 

voor haar rekening nemen. Aan jullie de opdracht om met een voorstel te komen voor de gehele 

(fictieve) verhuizing. 

Als tip geef ik jullie graag mee dat het handig is om eerst te inventariseren hoeveel volume aan 

goederen er binnen de totale locatie Stoomtram aanwezig is en vervoerd zal moeten worden. In jullie 

planning mag je er vanuit gaan dat medewerkers en studenten van het team Wegtransport en 

Logistiek zelf in staat zijn om bv stellingen te demonteren. 

Maak een inventarisatie van de te vervoeren middelen en materialen : 

• Per lokaal 

• Voor het warehouse 

• En uiteindelijk voor het totaal 

( TIP : denk aan stapelbaarheid, bijzondere afmetingen en gewichten en eigenschappen van alle 

goederen) 

Zoek via internet naar tarieven die gevraagd worden voor het vervoer van “full-loads” van 

Doetinchem naar Cork. Je mag tarieven via internet zoeken voor huifwagens / zeiltrailers. Ook het 

vervoer via zeecontainers is een goede optie. Bepaal of je ook nog speciale opleggers nodig hebt en 

kijk of je daarvoor ook tarieven kunt vinden. 

Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om bedrijven te gaan bellen of mailen om 

onnodige overlast voor deze bedrijven tegen te gaan.  

Vraag schriftelijk om een offerte voor het uitvoeren van de diverse transporten die jij hebt 

samengesteld om alle goederen te vervoeren bij O’Connel Group, Tivoli Industrial Estate Cork. Het e-

mail adres die jullie moeten gebruiken bij O’Connel is d.stiemer@graafschapcollege.nl 

In de offerte aanvraag moet je ook afspraken maken omtrent de beschikbaarheid van een door jou 

vastgesteld aantal opleggers / containers binnen een termijn van 2 werkweken. Tevens moet je 

vragen naar de omlooptijd van het transport en naar de mogelijkheden van O’Connel om alle 

zendingen op afroep van de ontvanger  ETB Cork  Training Centre, Rossa Avenue, Bishopstown, Cork. 

Daar kunnen ze immers niet alle zendingen in 1 x in ontvangst nemen.  

Wat moet je opleveren ? 

• Een portfolio met mailverkeer en offertes voor de totale verhuizingen van alle goederen van 

locatie Stoomtram naar Cork 

• Een helder overzicht van de ladingsamenstelling per truck / container, alsmede een 

prioriteitenoverzicht qua laden- en lossen van iedere container 

• Een inventarisoverzicht van alle te vervoeren goederen van Doetinchem naar Cork. 

• Jouw projectgroep presenteert middels een power-point het plan van aanpak voor deze 

grootschalige- en internationale verhuizing voor de andere projectgroepen die met dezelfde 

opdracht aan de slag zijn.  

• Jullie maken een kostenraming en presenteren deze aan de andere teams. 

mailto:d.stiemer@graafschapcollege.nl


Opdracht 3: De locatie Stoomtram gaat verhuizen naar SWISS LT Center in 5037 Muhen CH. 

Het Graafschap College besluit (fictief) om de opleidingen en de materialen van het team 

Wegtransport en Logistiek naar Zwitserland te verplaatsen. Er zijn goede contacten met  Swiss LT 

Trainingscenter  en men heeft  besloten dat de volledige inventaris door de school door Swiss LT  zal 

worden overgenomen. Het Graafschap College zal de totale verhuizing voor haar rekening nemen. 

Aan jullie de opdracht om met een voorstel te komen voor de gehele (fictieve) verhuizing. 

Als tip geef ik jullie graag mee dat het handig is om eerst te inventariseren hoeveel volume aan 

goederen er binnen de totale locatie Stoomtram aanwezig is en vervoerd zal moeten worden. In jullie 

planning mag je er vanuit gaan dat medewerkers en studenten van het team Wegtransport en 

Logistiek zelf in staat zijn om bv stellingen te demonteren. Tevens moet je er rekening mee houden 

dat Zwitserland geen EU land is. Voor douane activiteiten in CH maakt SWISS LT gebruik van VL 

Verzollungs Logistiek in Aarau. De contactpersoon daar is Dhr. Ter Haar. Zijn mailadres is 

g.terhaar@graafschapcollege.nl 

Maak een inventarisatie van de te vervoeren middelen en materialen : 

( TIP : denk aan stapelbaarheid, bijzondere afmetingen en gewichten en eigenschappen van alle 

goederen) 

Zoek via internet naar tarieven die gevraagd worden voor het vervoer van “full-loads” van 

Doetinchem naar Muhen. Je mag tarieven via internet zoeken voor huifwagens / zeiltrailers. Ook het 

vervoer via containers is een goede optie. Bepaal of je ook nog speciale opleggers nodig hebt en kijk 

of je daarvoor ook tarieven kunt vinden. 

Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om bedrijven te gaan bellen of mailen om 

onnodige overlast voor deze bedrijven tegen te gaan.  

Vraag schriftelijk om een offerte voor het uitvoeren van de diverse transporten die jij hebt 

samengesteld om alle goederen te vervoeren bij Schneider Internationale Transporte, 

Hermetschloostrasse 77  CH 8048 Zürich. Het e-mail adres die jullie moeten gebruiken bij Schneider 

is j.kocanda@graafschapcollege.nl 

In de offerte aanvraag moet je ook afspraken maken omtrent de beschikbaarheid van een door jou 

vastgesteld aantal opleggers / containers binnen een termijn van 2 werkweken. Tevens moet je 

vragen naar de omlooptijd van het transport en naar de mogelijkheden van Schneider om alle 

zendingen op afroep van de ontvanger  SWISS LT  Centre. Daar kunnen ze immers niet alle zendingen 

in 1 x in ontvangst nemen.  

Wat moet je opleveren ? 

• Een portfolio met mailverkeer en offertes voor de totale verhuizingen van alle goederen van 

locatie Stoomtram naar Cork 

• Een helder overzicht van de ladingsamenstelling per truck / container, alsmede een 

prioriteitenoverzicht qua laden- en lossen van iedere container 

• Een inventarisoverzicht van alle te vervoeren goederen van Doetinchem naar Cork. 

• Jouw projectgroep presenteert middels een power-point het plan van aanpak voor deze 

grootschalige- en internationale verhuizing voor de andere projectgroepen die met dezelfde 

opdracht aan de slag zijn.  

• Jullie maken een kostenraming op basis van de offertes en presenteren deze aan de andere 

teams. 
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Opdracht 4: Wat doen we met de trucks? 

Zowel het trainingcentrum in Cork- als het trainingcentrum in Muhen geven er de voorkeur aan om 

de beide trucks van het Graafschap College in 1 koop mee te nemen. Zoals jullie zullen ontdekken zal 

het vervoer van beide trucks relatief duur uitpakken. 

Vandaar dat wij als Graafschap College uitkijken naar jullie vindingrijkheid als het gaat om het maken 

van een kosten-baten analyse van de verkoop- en vervoer van de huidige trucks ten opzichte van de 

mogelijkheid om de onze huidige trucks wellicht in Nederland aan een andere school / handelaar te 

verkopen en in het buitenland gelijksoortig transportmateriaal aan te schaffen en aan de 

trainingscentra daar ter beschikking te stellen. Voorwaarde hierbij is wel dat beide trucks in dat geval 

worden vervangen door twee lokaal verkrijgbare trucks met minimaal dezelfde 

gebruiksmogelijkheden en specificaties. 

Omdat de trucks die wij nu gebruiken uit het economisch verkeer zijn gehaald en er op basis van het 

kenteken niet naar een specificatie gezocht kan worden, geef ik jullie de belangrijkste info mee: 

- DAF XF 105 trekker (4x2)  met 800.000 km op de klok, bouwjaar 01/2010 

- 1 x City oplegger Draco met DHollandia laadklep 1500 kilo, bouwjaar 12/1996 

- MAN 410 motorwagen met BDF systeem, ( 6x2) Dhollandia laadklep 1500 kilo, bouwjaar 

01/2010, kilometerstand 1.300.000 km. 

- Wissellaadbak voorzien van Graafschap College reclame. 

Opdracht :  

• Zoek naar de geschatte restwaarde van deze voertuigen op basis van 50% van de verkoop 

waarde van gelijksoortige trucks bij Nederlandse truckhandelaren. Maak gebruik van 

bronvermelding in je latere presentatie. 

• Zoek naar gelijkwaardige voertuigen in Zwitserland en Ierland.  

• Schrijf een mail in het Duits en het Engels naar beide contactpersonen en maak een 

overtuigend relaas waarin je aangeeft dat het volgens jullie projectgroep beter is om te 

kiezen voor de trucks die jullie in het buitenland gevonden hebben en prima hetzelfde doel 

kunnen dienen in plaats van de keuze voor onze huidige trucks die in Doetinchem staan te 

verhuizen naar hun trainingscentra. 

Wat lever je op? 

• Een portfolio met de uitwerking van bovengenoemde opdrachten. 

• Een presentatie van het bovenstaande project in het Engels / Duits aan jouw collega’s van de 

andere projectgroepen binnen jullie klas / klassen. 

 

Tijdspad : De klassen worden opgedeeld in enkele projectgroepen. Gedurende de 1e 4 weken van een 

periode wordt wekelijks 1,5 uur in het lesrooster opgenomen waarin de projectgroepen als team aan 

de slag gaan met bovenstaande 4 opdrachten. In week 5 en 6 wordt tijdens de IBO- uren een sessie 

georganiseerd waarbij de projectgroepen presenteren hoe ver ze zijn met dit project. In week 7 

kunnen de projectgroepen hun uitwerking verfijnen en de presentatie voorbereiden.  

In week 8 en 9 worden de definitieve presentaties gehouden en wordt geëvalueerd hoe de 

uitkomsten van de projectgroepen zich ten opzichte van elkaar verhouden en waar we van elkaars 

processen en uitkomsten kunnen leren. 


