
OPDRACHT

welk product maak je?
Is het ruim genoeg voor alle medewerkers?
heb je machines nodig of een lopende band?
kan iedereen langskomen en naar binnen? Ook de vrachtwagens die moeten lossen?
samen met andere bedrijven moet het een compleet industrieterrein worden

Maak een keuze uit de volgende opdrachten voor de leerlingen in jouw groep:

1 Ontwerp een bedrijf van klei, hout, papier maché, constructiemateriaal etc. Houd hierbij rekening met:

2 Welke bedrijven vind je allemaal op het industrieterrein in jouw buurt? Maak een plattegrond en schrijf de namen
erbij en wat ze doen.

3 Maak een maquette van het industrieterrein.

4 Ontwerp 5 verschillende bedrijven en interview vervolgens mensen om erachter te komen wat het beste ontwerp
is. Wat vinden zij passen en waar is nog behoefte aan?

5 Interview mensen van verschillende bedrijven. Maak een verslag per bedrijf en leg uit wat ze doen, wat het leukste
is van hun werk en welke opleiding je nodig hebt.

6 Ga op onderzoek uit en ontdek de geschiedenis van de industrie in jouw buurt. Staat het bekend om een bepaalde
industrie?

7 Regel een excursie voor je groep. Zoek eerst uit waar jullie graag heen willen en wat jullie willen weten. Bereid je
verhaal dus goed voor.

8 Bedenk en ontwerp een rondleiding over het industrieterrein en maak hier een promofilmpje bij. Leg hierin uit wat
elk bedrijf doet of wat ze maken. Jij bent de vlogger.

9 Jij wil een bedrijf starten op het industrieterrein. Maak hier een compleet werkstuk van. Welk bedrijf ga je starten?
Ontwerp een passend logo. Welke inrichting heb je nodig? Ontwerp je gebouw.

10 Kijk eens kritisch naar de indeling van het industrieterrein. Is het goed bereikbaar? Zijn de wegen breed genoeg
voor vrachtwagens? Is het overzichtelijk. Staat duidelijk aangegeven welk bedrijf waar staat? Is er een plattegrond?
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Op het industrieterrein zitten heel veel
verschillende bedrijven. Wat doen ze
allemaal?
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