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Examenopdracht 1 Ontvangen en 
opslaan van goederen.   

De examenopdracht: 

Je ontvangt goederen en controleert deze. Vervolgens maak je de goederen klaar 

voor opslag en slaat deze op. Tot slot ruim je de opslagruimte op en maak je deze 

schoon. 

Datum: ………………………………. 

Plaats: ………………………………. 

Naam examinator 1: ………………………………. 

 

Beschrijf hieronder wat de examenopdracht was, hoe je het hebt gedaan, 

waarom en wat het resultaat was.  

 

 

Goederen ontvangen en verwerken: 

Allereerst kwam DHL de dozen met kleding brengen bij de winkel, ik nam ze aan en 

zette mijn handtekening voor ontvangst, daarna zette ik de dozen achter in de winkel 

bij de ruimte die bestemd is voor het uitpakken van de geleverde goederen. 

Na alle dozen netjes weggezet te hebben, zodat ze niet in de weg staan voor 

klanten, ben ik begonnen met het openen van de goederen. In elke doos zit een 

GGD – bon, dit staat voor goederen geleide bon. Deze bonnen scande ik bij de 

kassa, zo staat er meteen in de computer wat er binnen is gekomen. 

 

 

 

 

               Dit is een GGD – bon. 
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Na de bonnen gescand te hebben, ben ik begonnen met de dozen stuk voor stuk uit 

te pakken. Ik pakte hiervoor eerst een verrijdbaar kledingrek, zodat ik de uitgepakte 

goederen daar direct aan kon ophangen. Voordat je de kleding vanuit de doos aan 

het rek hangt moet je eerst 2 belangrijke dingen doen, vanwege het feit dat de 

………….. waar ik werk een outlet is, kloppen de prijzen op de standaard 

prijskaartjes niet. Bij deze …………  gaat er nog veel korting af, daarom moet ik dus 

de prijskaartjes eerst goed stickeren met de juiste prijs.  

Als ik daarmee klaar ben is het belangrijk dat ik alle kleding met een prijs boven 10 

euro label. Dit moet ik doen zodat wanneer er kleding wordt gestolen en die persoon 

loopt door de uitgang er een alarm afgaat.  

Na alle kleding te hebben uitgepakt ben ik begonnen met het inhangen op de juiste 

plaatsen. Ik verzamelde steeds kleding die in het zelfde rek of op dezelfde plaats 

moest worden gehangen, zodat ik niet steeds terug moest naar dezelfde plek. 

Alles was goed gestickerd, gelabeld en ingehangen, mijn stagebegeleidster was erg 

tevreden over het resultaat. 
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Bewijzen examenopdracht 1: 

Voeg hier de bewijzen die je tijdens deze examenopdracht hebt verzameld toe: 

 

 

.  
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Examenopdracht 2: Verzamelen van 
goederen voor bestellingen 
 

De examenopdracht: 

Je verzamelt goederen voor bestellingen. Vervolgens maak je deze verzendklaar en 

registreer je dit in het informatiesysteem. 

Datum: ………………………………. 

Plaats: ………………………………. 

Naam examinator 1: ………………………………. 

 

Beschrijf hieronder wat de examenopdracht was, hoe je het hebt gedaan, 

waarom en wat het resultaat was.  

 

Verzamelen van goederen voor bestellingen: 

Omdat ik stage loop in een outlet, doet dit filiaal niet aan bestellingen. Daarom leek 

het in eerste instantie dat ik deze opdracht niet zou kunnen doen.  

Vandaar dat ik samen met mijn stagebegeleidster en mentor een andere soortgelijke 

opdracht heb bedacht.  

In Vlaardingen zit een andere …………. outlet, zij bellen regelmatig wanneer ze iets 

nodig hebben. Bijvoorbeeld wanneer iemand in de winkel een shirt ziet hangen die hij 

leuk vindt, maar niet meer in zijn maat is, vragen ze of wij dat shirt wel hebben. Als 

wij hem wel hebben, sturen wij deze op naar het filiaal. 

Dit was nu dus ook zo, filiaal Vlaardingen belde om te vragen of wij de volgende t – 

shirts nog hadden; 

 

               DONUT DISTURB ME                           NO RETURN 

               ART. NR.: 3EF5930009                         ART. NR.: 1EF5267838 

               BLACK                                                   WHITE 

               134/140 (2X)                                          MEDIUM (1X) 

               158/164 (2X)                                          LARGE (1X) 
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Ik wist, doordat ik vrijwel de hele voorraad van de winkel wel ken, direct welke shirts 

ze nodig had en waar ik deze in de winkel kon vinden. Ik pakte een kleine kartonnen 

doos, en stopte daar de t – shirts in.  

Toen ik dat gedaan had pakte ik een roulatie – fomulier. Dit is een papiertje waarop 

je moet invullen van welk filiaal het pakketje komt, naar welk filiaal het pakketje moet 

en het afhaalnummer. Deze plak je op de doos en dan is het pakketje klaar voor 

verzending. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Dit is een roulatie – formulier. 

 

Het laatste wat ik moest doen, was bellen naar het hoofdkantoor. Ik moest doorgeven 

dat ik een pakketje had wat van filiaal 135 naar filiaal 149 verzonden moest worden. 

Het hoofdkantoor regelt dit en zorgt dat DHL het pakketje komt ophalen. 

 

De opdracht is goed verlopen, alles is goed gegaan en mijn stagebegeleidster was 

erg tevreden over mijn manier van werken. 
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Bewijzen examenopdracht 2 

Voeg hier de bewijzen die je tijdens deze examenopdracht hebt verzameld toe: 
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Examenopdracht 3 Aanvullen en 
opbouwen van artikelpresentaties 

De examenopdracht: 

Je controleert artikelpresentaties en vult deze aan. Daarnaast bouw je 

artikelpresentaties op. 

Datum: ………………………………. 

Plaats: ………………………………. 

Naam examinator 1: ………………………………. 

 

Beschrijf hieronder wat je tijdens deze opdracht hebt gedaan, hoe je het hebt 

gedaan, waarom en wat het resultaat was. 

 

Aanvullen en opbouwen van artikelpresentaties: 

Wanneer ik de goederen had uitgepakt, kwamen er ook dozen binnen van de nieuwe 

collectie. Sommige dingen konden bij de oude collectie gehangen worden, voor 

andere dingen moest een nieuwe artikelpresentatie gemaakt worden.  

Omdat ik stage loop in een kledingzaak vond ik dit een erg leuke opdracht. Ik vind 

het leuk om mijn creativiteit te gebruiken en de kleding zo op te hangen dat de 

kleuren etc. mooi overeen komen. 

Ik begon met een wand waar enkel een frame op gemonteerd zat, waarop ik dan 

weer rekken of stangen kon monteren.  

 

 

 

 

 

 

Dit zijn materialen die ik kan gebruiken 

om mijn artikelpresentatie te maken. 



 
9 

Ik begon op een A4tje te tekenen hoe ik het er ongeveer uit wilde laten zien, ik 

sorteerde van te voren ook de kleding die ik wilde gebruiken voor mijn 

wandpresentatie. Ik koos dus van te voren al welke soort rekken ik wilde gebruiken 

en op welke hoogte ik ze wilde plaatsen. Ook gebruiken wij borden om boven de 

presentatie te plaatsen waarop staat vanaf welke prijs de kleding te koop is, ik keek 

hoe duur de kleding was en zocht de bijpassende borden in het magazijn. Toen ik 

daarmee klaar was begon ik met het maken van de presentatie.  

Het maken is eigenlijk heel simpel, het zijn stalen stangen die je gemakkelijk in het 

bestaande frame kunt klikken. Je kunt zelf de hoogte kiezen want om de paar 

centimeter zit een gat om hem in te klikken. Toen ik dat had gedaan begon ik met het 

inhangen van de kleding.  

Omdat ik van te voren al had uitgezocht wat voor kleding ik wilde inhangen was dit zo 

gebeurd. Terwijl ik bezig was hield ik uiteraard goed rekening met klanten die, terwijl 

ik nog bezig was, al uit mijn presentatie wilde pakken.  

 

 

 

Dit is mijn presentatie. 

 

Mijn stagebegeleidster was erg onder de indruk en vond het erg goed gemaakt. 
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Bewijzen examenopdracht 3 

Voeg hier de bewijzen die je tijdens deze examenopdracht hebt verzameld toe: 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


