Opdracht 2. Beantwoord de vragen
Antwoord Vraag 1. Waarom is Kloosterboer Coolport gevestigd in de waalhaven?
De loods staat op een triple A locatie, Dit betekent dat het bedrijf gebruik kan maken van
verschillende modaliteiten (trein, vrachtwagen, boot). Vanuit deze locatie kan het bedrijf
goederen ontvangen en vervoeren over het water, de snelweg (A15) en per spoor.
Antwoord Vraag 2. Wat gebeurt er in het bedrijf aan werkzaamheden?
Dit bedrijf is gespecialiseerd in het opslaan, ompakken en verpakken,
distribueren(verdelen), en vervoeren van vers fruit, fruitsappen en pulp.
Antwoord vraag 3. Wat gebeurt er aan nieuwe ontwikkelingen binnen Coolport?
Door gebruik te maken van een inschuifbare opbergstelling besparen zij veel ruimte. Ook
door sommige onderdelen te automatiseren, beperken zij het koelverlies. Dit bedrijf wekt zelf
stroom op door middel van 11.000 zonnepanelen die op het dak geplaatst zijn.
Antwoord vraag 4. Welke producten komen binnen bij Coolport die jij in in het
dagelijks leven gebruikt?
Vers fruit en fruitsap
Antwoord vraag 5. Wie werken er in het bedrijf?
In het filmpje zie je de logistiek medewerkers en medewerkers van de technische. Naast
deze beroepen zijn er in de logistieke keten veel meer beroepen zoals bijvoorbeeld de
declarant, financieel medewerker, dispatcher, planner, de chauffeur, schipper, HR
medewerker, PR & communicatie of sales en marketing. In de logistiek vind je zowel
beroepen op mbo als hbo niveau. ( www.havenberoepenwijzer.nl)
Antwoord Vraag 6. Wat doen ze bij Coolport om energie te besparen en op te wekken?
Bij dit bedrijf zijn alle interne transportmiddelen elektrisch. Dit bedrijf wekt zelf stroom op door
middel van 11.000 zonnepanelen die op het dak geplaatst zijn. Ook beperken zij het
koelverlies door onderdelen te automatiseren beperken en door slim gebruik te maken van
de ruimtes waardoor er geen deuren onnodig open staan.

Opdracht 3. Ga naar de havenberoepenwijzer en zoek uit met welke opleiding je in de
logistiek aan de slag kan. www.havenberoepenwijzer.nl
Leerlingen kunnen via de havenberoepenwijzer hun eigen opleidingsniveau kiezen.
Vervolgens kiezen zij alle beroepen op alfabet. Dan vinken zij de sectoren( industrie,
maritiem en overige) uit. Nu blijft alleen de logistiek over en worden alleen de logistiek
functies weergeven. Zie onderstaande links
Opleidingen VMBO
Logistieke beroepen
https://www.havenberoepenwijzer.nl/vmbo_mavo/alleberoepen
Opleidingen HAVO & VWO
Logistieke beroepen
https://www.havenberoepenwijzer.nl/havo_vwo/alleberoepen
Wilt u met uw leerlingen een bezoek brengen aan Kloosterboer locatie Coolport dan kunt u contact
met ons opnemen. Wij stemmen dan graag met u af wanneer en hoe de excursie invulling te geven.
U kunt ook direct een excursie aanvragen via het aanmeldformulier

Website: www.eic-mainport.nl
Telefoon: 0181-296029
Email: M.vangastel@eic-mainport.nl

