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Allereerst gefeliciteerd! Je gaat samen met je teamgenoten de ‘Rode Kruis Challenge’ aan voor Vakkanjers Navigator!  
Het wordt een pittige, maar ook leuke technische uitdaging.

Jullie werken in deze opdracht op dezelfde manier als in het (technische) bedrijfsleven: in een team van mensen met  
verschillende kennis en vaardigheden en verschillende achtergronden. Daarbij werken jullie samen met medewerkers van  
een mentorbedrijf. Zo kom je er achter wat dat bedrijf allemaal doet, welke functies er zijn, of jij daar wilt werken en welk 
werk je zou willen doen.

Bij alle opdrachten staat jouw ontwikkeling centraal: je werkt aan je werkcompetenties en loopbaancompetenties. Daarbij 
ontdek je jouw vakmanschap! Je komt er achter waar je goed of minder goed in bent en welk werk je interessant vindt (en 
welk werk niet).

In de toekomst zal steeds meer werk worden gedaan door robots. Veel functies gaan veranderen door automatisering en 
digitalisering. In deze opdracht werk je daarom ook aan je 21st century skills. Met die vaardigheden ben jij klaar voor de 
toekomst.

Veel succes met de Rode Kruis Challenge 2017!

INLEIDING
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Wat ga je leren?
Het noodhulpteam (NHT) van het Rode Kruis komt in actie bij grote ongevallen of rampen. Ze zijn ook vaak aanwezig bij 
festivals. Het Rode Kruis komt dan met hun eigen bus: het noodhulpvoertuig.
Het noodhulpteam behandelt lichtgewonde patiënten. Deze patiënten hebben bijvoorbeeld kleine verwondingen, een-
voudige botbreuken of een shock. Het Rode Kruis noemt dit ‘T3 slachtoffers’.

Om dit te doen moet het noodhulpteam zeer snel en eenvoudig een Rescue Station kunnen inrichten op een verzorglocatie. 
Het Rode Kruis vraagt of jullie in het project Vakkanjers Navigator zo’n Rescue Station willen ontwikkelen. De opdracht is 
uitgewerkt in het programma van eisen (PvE).

1. Verzamel informatie over het werk van de noodhulpteams.
a. Lees de bijlage PvE Rode Kruis Challenge 2017 goed door.
b. Wat is het GGB? Omschrijf dit in je eigen woorden.

c. Wanneer komt het noodhulpteam (NHT) van het Rode Kruis in actie?
 £ Bij 20 of meer slachtoffers
 £ Bij 30 of meer slachtoffers
 £ Bij 40 of meer slachtoffers

d.  Het noodhulpteam richt een verzorglocatie in op de plaats van het incident. Uit welke vier stations bestaat deze  
verzorglocatie?

Bij de verzorging van slachtoffers denk je misschien niet meteen aan techniek. Toch zijn er op een verzorglocatie veel tech-
nische oplossingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan voertuigen, de aanvoer van schoon tapwater, de verwarming en verlichting 
en de plaatsbepaling en communicatie.
Hoe is dat tot nu toe geregeld? Dat zoeken jullie nu uit!

e.  Bedenk minstens vijf vragen die jullie aan de Rode Kruis medewerkers kunnen stellen over hun werk. Bedenk ook  
vragen over de technische oplossingen die ze nu gebruiken.

f. Werk de vragenlijst uit in Word.

2. Verzamel informatie over de opdracht en de randvoorwaarden.
a. Wat zijn de drie belangrijkste eisen van het Rode Kruis t.a.v. het Rescue Station?

b.  Wat zouden jullie nog graag willen weten over de randvoorwaarden die in het PvE staan? Bedenk minstens vijf vragen 
die jullie aan de medewerkers van het Rode Kruis kunnen stellen.

STAP 0: DE OPDRACHT
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Tip: bedenk bijvoorbeeld vragen over:
• de ruimte van het noodhulpvoertuig die jullie mogen gebruiken;
•  de benodigde bergruimte voor medicamenten en overige uitrusting;
•  de tijd waarbinnen het Rescue Station opgezet moet kunnen worden.

c. Werk de vragenlijst uit in Word.
 
3. Verzamel informatie tijdens de kick-off.

a. Bekijk de ruimte in het noodhulpvoertuig waarin het Rescue Station kan worden opgeborgen.
b. Bekijk de energievoorziening van het noodhulpvoertuig.
c. Bekijk de drinkwatervoorziering van het noodhulpvoertuig.
d. Zoek uit hoe de medische instrumenten worden gesteriliseerd.
e. Wat valt jullie verder nog op aan het noodhulpvoertuig?

f. Stel de vragen van jullie vragenlijst aan medewerkers van het Rode Kruis. Noteer de antwoorden.
g Hebben jullie misschien al ideeën voor het Rescue Station? Zo ja, schrijf deze hier kort op:

4. Ga na wat je interessant vindt en wat jij wilt doen.
a. Wat vind je van deze opdracht?

b. Wat vind je leuk of interessant aan de opdracht?

c. Wat vind je minder leuk of niet interessant aan de opdracht?

d. Welk deel van de opdracht wil jij graag doen?

e. Waarom wil je dat deel graag doen?
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5. Bespreek jouw leerdoelen met de docent en/of LOB-mentor.
In de tabel staan leerdoelen waar je in deze opdracht aan kunt werken.

a. Geef met kruisjes aan wat jij al kunt of weet.
b. Geef met kruisjes aan waar jij aan wilt werken of wat je wilt weten.

Ik kan: Stap: Kan ik: Wil ik aan werken: Afspraken

samenwerken en overleggen 1 2 3 4 5 6

iets onderzoeken 1

formuleren en rapporteren 2 7

plannen en organiseren 2 4 5

presenteren 3 6

voldoen aan de behoefte van de klant 1 3 5 6

omgaan met druk en tegenslag 2 3 4 5 6

materialen en middelen inzetten 4 5

kritisch denken en ben creatief 3 5 7

oplossingsgericht denken 3 4 5

open staan voor ideeën van anderen 1 2 3 4 5 7

ICT inzetten om een doel te bereiken 2 3 6

Ik weet: Stap: Weet ik: Wil ik weten: Afspraken

wie ik ben en wat ik kan 2 3 4 6 7

wat ik later wil doen 5 7

welk soort werk bij mij past 1 2 4 5 7

wat ik later wil worden 1 6 7

wie me daarbij kan helpen 1 3 4 5 6 7

c. Bespreek jouw leerdoelen voor deze opdracht met je docent en/of LOB-mentor.
d. Vul samen de kolom Afspraken in.
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Jullie ontwikkelen een Rescue Station voor de noodhulpteams van het Rode Kruis. Dat doen jullie samen met medewerkers 
van een mentorbedrijf.

Jullie mogen materialen en middelen van het mentorbedrijf gebruiken. De mentor gaat jullie hierbij begeleiden. In deze 
stap maak je kennis met het bedrijf en met jullie mentor.

5. Verzamel informatie over het mentorbedrijf.
a. Ga naar de website van het mentorbedrijf.
b. Bekijk een bedrijfsfilm (indien beschikbaar).
c. Lees de informatie over het bedrijf.
d. Waar is het bedrijf gevestigd?

e. Welke producten of diensten levert het mentorbedrijf?

f. Hoeveel medewerkers heeft het mentorbedrijf?

6. Bedenk of je bij dit bedrijf wilt werken.
a. Heeft het mentorbedrijf op dit moment vacatures in jouw vakrichting?
 £ ja
 £ nee

b. Kies een vacature die je interessant vindt. Hoe heet de functie?

c. Lees de vacature goed door. Wat vind je interessant aan deze functie?

d. Wat vind je minder interessant of helemaal niet interessant aan deze functie?

e. Welk(e) diploma('s) heb je nodig voor de functie?

f. Welke werkervaring heb je nodig voor de functie?

g. Wat moet jij nog doen of leren voordat je op deze functie kunt solliciteren?

HET MENTORBEDRIJFSTAP 1:



8  

 
7. Ga op bedrijfsbezoek bij het mentorbedrijf.

a. Vraag aan de docent welke medewerker van het mentorbedrijf jullie mentor wordt.
b. Maak een afspraak met die persoon voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.
c.  Bedenk ieder vier technische vragen over het productieproces of de diensten van het mentorbedrijf. Bedenk vragen 

over dingen die jullie zelf interessant vinden.
d. Werk de vragenlijst uit in Word. Maak één vragenlijst van al jullie vragen.
e. Stel de vragen die jullie hebben voorbereid tijdens het bedrijfsbezoek.
f. Noteer de antwoorden bij de vragen in de vragenlijst.

8. Maak werkafspraken met de mentor.
a. Vraag bijvoorbeeld:

• welke ruimte(s) of werkplaats(en) jullie mogen gebruiken;
• welke machines, gereedschappen en materialen jullie mogen gebruiken;
• welke regels er in het bedrijf gelden op het gebied van veiligheid en milieu;
• welke medewerkers van het mentorbedrijf kunnen helpen bij jullie opdracht.

b. Maak (indien nodig) afspraken met medewerkers van het bedrijf.
c. Maak een vervolgafspraak voor de uitvoering van de opdracht.
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Voordat jullie een ontwerp voor het Rescue Station gaan maken, maken jullie een plan van aanpak. Jullie spreken samen af 
wie welke rol heeft in het team en wat zijn of haar taken zijn. Verder bedenken jullie hoe je elkaar kunt helpen bij het halen 
van jullie leerdoelen. Tot slot stellen jullie een planning op voor stap 3 t/m 7 van deze opdracht.

9. Bedenk welke rol bij jou past.
In deze opdracht hebben jullie de volgende rollen en taken:

Teamleider (1x) Ontwerper (1x) Werkvoorbereider (1x) Technicus (1 of meer)
• Verdeelt het werk.
•  Zorgt dat het team goed 

samenwerkt.
•  Bewaakt dat het product 

voldoet aan de eisen van 
de klant.

•  Presenteert het ontwerp 
en product aan de klant.

• Maakt het hoofdontwerp 
van het product.

• Bewaakt de technische 
werking van het product.

• Stelt het ontwerp indien 
nodig bij.

• Maakt het product.

• Bewaakt de planning.
• Regelt werkruimtes.
• Regelt materialen en 

gereedschappen.
• Werkt de projectmap bij.
• Maakt het product.

• Maakt het product.
• Onderhoudt het product.
• Lost storingen op.
• Verbetert het product.

a. Welke rol past het beste bij jou? Kies één rol.
 £ Teamleider
 £ Ontwerper
 £ Werkvoorbereider
 £ Technicus
b. Waarom vind je dat deze rol zo goed bij jou past? Noem vaardigheden en competenties die jij hebt, en waaruit dit blijkt.

c. Welke rol past misschien (nog) niet bij jou, maar wil je wel graag verkennen?
 £ Teamleider
 £ Ontwerper
 £ Werkvoorbereider
 £ Technicus
d. Waarom wil je deze rol graag verkennen?

 

STEL EEN PLAN VAN AANPAK OPSTAP 2:
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10. Ga na welk werk je graag doet.

a. Welke taken in de tabel vind je leuk of interessant om te doen? Noem minstens twee taken.

b. Waarom wil je deze taken graag voor je rekening nemen?

 

11. Maak afspraken over de rolverdeling in het team.
a.  Geef aan wie jij het meest geschikt vindt voor de rol van Teamleider. Leg uit waarom. Je mag ook aangeven dat je jezelf 

het meest geschikt vindt.
b.  Geef aan wie jij het meest geschikt vindt voor de rol van Tekenaar/constructeur. Leg uit waarom. Je mag ook aangeven 

dat je jezelf het meest geschikt vindt.
c.  Geef aan wie jij het meest geschikt vindt voor de rol van Werkvoorbereider. Leg uit waarom. Je mag ook aangeven dat 

je jezelf het meest geschikt vindt.
d.  Verdeel samen de rollen in het team. Houdt rekening met elkaars wensen, maar ook met je eigen voorkeur voor een 

bepaalde rolverdeling.
e. Schrijf de namen achter de rollen in deze tabel:

Rollen Namen 
Teamleider

Ontwerper

Werkvoorbereider

Technicus

12. Spreek af hoe jullie elkaar helpen bij het halen van leerdoelen.
In opdracht 4 hebben jullie je eigen leerdoelen voor deze opdracht afgesproken met de docent.

a. Ga na welke leerdoelen je hebt afgesproken met de docent.
b. Bespreek met je collega’s welke leerdoelen jij moeilijk haalbaar vindt.
c. Leg uit waarom deze leerdoelen moeilijk haalbaar voor jou zijn.
d. Vraag aan je collega’s hoe ze jou hierbij kunnen helpen.
e. Wie ga jij helpen bij het halen van zijn of haar leerdoelen?

f. Wat ga je doen om jouw collega(’s) daarbij te helpen?
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13. Stel een planning op voor stap 3 t/m 7 van deze opdracht.
a. Ga na hoeveel tijd jullie hebben voor elke stap.
b. Spreek af wat de eindproducten zijn van elke stap.
c. Werkvoorbereider: maak een planning in BaseCamp. In de planning moet staan:

• Hoe lang elke fase duurt.
•  Wat de deadline van elke fase is.
•  Welke producten elke fase moet opleveren
•  Waar jullie aan elke fase gaan werken.
•  Op welke momenten jullie aan elke fase gaan werken.

14. Teamleider: bespreek het plan van aanpak met de docent.
a. Leg uit waarom jullie voor deze rolverdeling in het team hebben gekozen.
b. Bespreek de afspraken die jullie hebben gemaakt om elkaar te helpen met de leerdoelen.
c. Bespreek de werkafspraken die jullie met de mentor hebben gemaakt.
d. Bespreek de haalbaarheid van jullie planning met de docent.
e. Leg uit wat jullie gaan doen om de planning te halen.
f. Vraag een go/no-go:
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In deze stap maken jullie een ontwerp voor het Rescue Station. Het ontwerp moet natuurlijk voldoen aan alle eisen en 
randvoorwaarden van het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft gevraagd of het mentorbedrijf de technische uitvoering en 
kwaliteit wil bewaken. Daarom presenteren jullie het ontwerp aan de mentor en de medewerkers van het mentorbedrijf. 
Als jullie een ‘go’ krijgen van het mentorbedrijf, mag je het Rescue Station gaan maken.

15. Bespreek de eisen van het Rode Kruis.
a. Lees de bijlage PvE Rode Kruis Challenge 2017 nog eens goed door.
b. Bespreek de eisen en wensen van het Rode Kruis:

 £ Randvoorwaarden en functionaliteit
 £ Mechanische aspecten
 £ Elektro- en installatietechnische aspecten
 £ Service en onderhoud
 £ Veiligheid en milieu
 £ Internationale inzet

c. Markeer de eisen die makkelijk te realiseren zijn met een groene stift.

d. Waarom zijn deze eisen volgens jullie makkelijk te realiseren?

e. Markeer de eisen die moeilijk te realiseren zijn met een gele stift.
f. Welke eisen zijn volgens jullie moeilijk te realiseren?

16. Leg jullie ideeën voor het ontwerp vast.
a.  Hoe gaan jullie voldoen aan de algemene eisen? Bespreek jullie ideeën. Geef elkaar feedback. De ontwerper kiest één 

idee dat jullie gaan uitwerken.

b.  Hoe gaan jullie voldoen aan de eisen op mechanisch gebied? Bespreek jullie ideeën. Geef elkaar feedback. De ontwerper 
kiest één idee dat jullie gaan uitwerken.

PRESENTEER JULLIE ONTWERPSTAP 3:
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c.  Hoe gaan jullie voldoen aan de eisen op elektro- en installatietechnisch gebied? Bespreek jullie ideeën. Geef elkaar 
feedback. De ontwerper kiest één idee dat jullie gaan uitwerken.

d.  Hoe gaan jullie voldoen aan de eisen op het gebied van service en onderhoud? Bespreek jullie ideeën. Geef elkaar 
feedback. De ontwerper kiest één idee dat jullie gaan uitwerken.

e.  Hoe gaan jullie voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en milieu? Bespreek jullie ideeën. Geef elkaar feed-
back. De ontwerper kiest één idee dat jullie gaan uitwerken.

17. Beschrijf wat jullie gaan maken en hoe het product werkt.
a. Beschrijf de opbouw/constructie van het Rescue Station in Word.
b. Beschrijf de mechanische werking.
c. Beschrijf de elektro- en installatietechnische werking.
d. Beschrijf hoe de waterunit van het Rescue Station werkt.

18. Teken het ontwerp van het product in 3D.
a. Ontwerper: teken op papier een schets van het Rescue Station.
b. Verdeel het tekenwerk (indien mogelijk) onder elkaar.
c. Teken het 3D-ontwerp van het Rescue Station in een tekenprogramma.
d. Help elkaar bij het tekenwerk.

19. Teken de constructie van het product in 2D.
a. Verdeel het tekenwerk onder elkaar.
b. Teken de werktekeningen van alle onderdelen.
c. Teken de samenstellingstekening van het Rescue Station.
d. Stel de stuklijsten samen.
e. Help elkaar bij het tekenwerk.

20. Teken de elektro- en installatietechnische schema’s.
a. Verdeel het tekenwerk onder elkaar.
b. Teken het stroomkringschema van de elektrische installatie.
c. Teken het bedradingsschema van de elektrische installatie.
d. Teken het leidingschema van de elektrische installatie.
e. Teken het installatieschema van de Waterunit.
f. Help elkaar bij het tekenwerk.
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21. Zorg dat jullie product voldoet aan de eisen.
a. Ontwerper: controleer of het ontwerp voldoet aan de eisen in het PvE.
b. Als er eisen zijn waaraan niet wordt voldaan: 

•  pas indien nodig samen de technische beschrijving aan
•  stel indien nodig samen het ontwerp bij.
•  pas indien nodig samen de tekeningen aan.

 
22. Bereid de presentatie van jullie ontwerp voor.

a. Het mentorbedrijf verwacht een presentatie van (max. 10 minuten) over de volgende onderwerpen:
 £ Hoe werkt jullie Rescue Station?
 £ Uit welke onderdelen bestaat jullie Rescue Station?
 £ Waarom hebben jullie voor dit ontwerp gekozen?
 £ Wat zijn de voor- en nadelen van jullie ontwerp?
 £ Waarom is jullie ontwerp zo geschikt voor de noodhulpteams?
b. Maak de presentatie in PowerPoint. Verdeel de werkzaamheden onder elkaar.
c. Zorg dat de presentatie aantrekkelijk is om naar te kijken.
d. Teamleider: schrijf de notities voor de presentatie.
e. Teamleider: oefen de presentatie voor alle teamleden.
f. Teamleden: geef ieder twee verbeterpunten voor de presentatie van de teamleider.

23. Presenteer het ontwerp aan de mentor en medewerkers van het mentorbedrijf.
a. Teamleider: presenteer het ontwerp.
b. Teamleden: bedien de presentatieapparatuur.
c. Teamleden: help de teamleider waar nodig.
d. Teamleden: geef indien nodig uitleg over de tekeningen.
e. Welke feedback geeft de mentor t.a.v. jullie ontwerp?

f. Wat zijn eventuele verbeterpunten?

 

g. Wat vinden jullie van de feedback van de mentor?

 

24. Pas het ontwerp aan als dat nodig is.
a. Als de mentor verbeterpunten gaf voor jullie ontwerp:

• stel samen het ontwerp bij.
• pas samen de technische beschrijving aan.
•  pas samen de tekeningen aan.
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Jullie ontwerp voor het Rescue Station is goedgekeurd! Maar voordat jullie het prototype daadwerkelijk kunnen gaan 
maken, moet er nog van alles geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de werkruimten, machines, gereedschappen en 
materialen. Daarvoor gaan jullie nu zorgen.

25. Werkvoorbereider: maak afspraken voor het gebruik van werkruimten.
a. Kijk in de planning wanneer het team welke ruimte nodig heeft.
b. Maak afspraken met docenten voor het gebruik van werkruimtes op school.
c. Maak afspraken met de mentor voor het gebruik van werkruimtes bij het mentorbedrijf.
d. Bedenk zelf een oplossing als een werkruimte niet op tijd beschikbaar is.
e. Geef de gemaakte afspraken door aan alle teamleden.

26. Zorg voor de juiste machines en gereedschappen.
a. Maak in Word een lijst met de machines en gereedschappen die jullie nodig hebben.
b. Controleer of alle machines en gereedschappen beschikbaar zijn in de werkruimten.
c. Bedenk samen een oplossing voor ontbrekende machines en gereedschappen.
d. Verdeel de werkzaamheden als dat kan.
e. Zorg dat de ontbrekende machines en gereedschappen op het juiste moment beschikbaar zijn.

27. Verzamel de benodigde materialen en onderdelen.
a. Maak in Word een lijst met de materialen die jullie nodig hebben.
b. Controleer of alle materialen en onderdelen beschikbaar zijn in de werkruimten.
c. Bedenk samen een oplossing voor ontbrekende materialen en onderdelen.
d. Verdeel de werkzaamheden als dat kan.
e. Zorg dat de ontbrekende materialen op het juiste moment beschikbaar zijn.

28. Teamleider: zorg dat er veilig en milieuvriendelijk wordt gewerkt.
a. Welke veiligheidseisen gelden er in de werkruimten die jullie willen gebruiken?

 

b. Regel de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle teamleden.
c. Welke milieueisen gelden er in de werkruimten die jullie willen gebruiken?

 

d. Bespreek de milieueisen met alle teamleden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat alle teamleden weten:
•  hoe afval in de werkruimten afgevoerd moet worden;
•  welke regels er gelden voor het gebruik van gevaarlijke stoffen;
•  hoe de teamleden zuinig kunnen omgaan met energie.

 

BEREID HET WERK VOORSTAP 4:
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29. Verzamel en bestudeer ontbrekende (technische) informatie.
a.  Welke (technische) informatie ontbreekt nog voordat jullie verder kunnen met Stap 5?  

(Denk bijvoorbeeld aan montage handleidingen van elektrische componenten. Of een instructie voor het werken met 
machines en gereedschappen).

 

b. Verzamel en bestudeer de ontbrekende informatie.

30. Oefen (technische) vaardigheden die jullie nog niet helemaal onder de knie hebben.
a.  Welke vaardigheden willen jullie nog oefenen voordat jullie verder kunnen met Stap 5?  

  (Denk bijvoorbeeld aan het leggen van een kwalitatief goede las met een TIG-lasapparaat. Of hoe je een PLC moet 
programmeren).

 

b. Oefen de vaardigheden die jullie bij punt a hebben genoemd.

31. Schakel jullie netwerk in voor hulp.
a. Bedenk welke problemen kunnen optreden als jullie het Rescue Station gaan maken.

 

b.  Welke personen in jullie netwerk kunnen jullie om hulp vragen bij het oplossen van problemen? Noem ieder 1 persoon 
die jullie kan helpen. Geef ook aan welke expertise die persoon heeft.

 

c. Neem contact op met de personen die jullie hebben genoemd bij b.
d. Vraag of jullie hen mogen benaderen voor hulp als er problemen optreden.
e. Typ hier de contactgegevens van jullie ‘hulplijnen’:
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Het ontwerp is klaar, alle materialen en gereedschappen zijn geregeld en jullie mogen starten met het werk. Tijd om het 
Rescue Station te gaan bouwen!
Als het product klaar is moet het natuurlijk getest worden. En jullie kijken kritisch naar de samenwerking en jullie eigen rol 
in het team. Wat gaat goed? En wat kan beter?

32. Bouw het Rescue Station.
a. Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. 
b. Werk veilig met gereedschappen en machines.
c. Gebruik de juiste materialen en onderdelen.
d. Ga zuinig om met alle materialen en middelen. 
e. Voer afval en restmaterialen juist af.
f. Houdt de werkplek schoon, ruim alles op als jullie klaar zijn.

33. Zorg voor een goede samenwerking.
a. Help je collega’s bij het bouwen van het Rescue Station.
b. Vraag je collega’s om hulp als je iets niet weet of niet begrijpt.
c. Teamleider: bedenk twee dingen die jij gaat doen om de sfeer in het team goed te houden:

 

d. Bedenk hoe je problemen samen kunt oplossen.
e. Geef uitleg aan je collega’s als ze daarom vragen.

34. Test en verbeter het Rescue Station.
a. Technicus: controleer de werking van het Rescue Station.
b. Ontwerper: controleer of product voldoet aan de eisen in het PvE.

Als er eisen zijn waaraan niet wordt voldaan:
c. Pas het Rescue Station aan als dat nodig is.
d. Zorg voor een goed werkend en kwalitatief goed product.

35. Controleer de planning.
a. Werkvoorbereider: ga na of jullie planning nog klopt:
 £ ja, de planning klopt.
 £ nee, we lopen uit.
b. Als je uitlopen: bespreek wat jullie kunnen doen om de planning te halen.
c. Welke oplossing(en) hebben jullie bedacht?

 

AAN DE SLAG!
STAP 5:
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36. Evalueer jouw leerdoelen.
In opdracht 12 heb je besproken hoe jullie elkaar gaan helpen bij het halen van de leerdoelen.

a. Kijk in opdracht 4 welke leerdoelen je hebt afgesproken met de docent.
b. Hebben jouw collega’s je goed geholpen bij het halen van jouw leerdoelen? Waarom wel/niet?

c.  Geef jouw collega’s feedback over de samenwerking. Bedenk vooraf hoe je de feedback gaat geven. Denk om de 
regels voor het geven van feedback.

d. Maak nieuwe afspraken met een collega om jou te helpen bij het halen van jouw leerdoelen.
e. Wat heb je afgesproken?

f. Wie ga jij helpen bij het halen van zijn of haar leerdoelen?

g. Wat ga je doen om jouw collega(’s) daarbij te helpen?

37. Ga na of de juiste rol hebt gekregen.
a. Welke rol heb je in opdracht 11 gekregen?
 £ Teamleider
 £ Ontwerper
 £ Werkvoorbereider
 £ Technicus
b. Past deze rol goed bij jou? Waarom wel/niet?

c. Welke rol past misschien beter bij jou?
 £ Teamleider
 £ Ontwerper
 £ Werkvoorbereider
 £ Technicus
d. Waarom denk je dat deze rol beter bij jou past?

38. Pas de rolverdeling aan (indien nodig).
a. Bespreek met het team of de rolverdeling moet worden aangepast.
b. Spreek samen met de docent af wie welke rol krijgt.
c. Vul de nieuwe rolverdeling in de tabel in.

Rollen Namen 
Teamleider

Ontwerper

Werkvoorbereider

Technicus
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Het werk is gedaan, het Rescue Station is getest en bedrijfsklaar. Samen hebben jullie een mooi product gemaakt. Maar 
voldoet het Rescue Station aan de eisen? Dat kom je nu te weten tijdens het spannendste gedeelte van deze opdracht: de 
pitch voor het Rode Kruis! Jullie gaan het Rescue Station presenteren en demonstreren aan het noodhulpteam. Heel veel 
succes!

39. Bereid de pitch van jullie Rescue Station voor.
a. Het Rode Kruis verwacht een korte presentatie (max 10 minuten) over de volgende onderwerpen:
 £ Hoe werkt jullie Rescue Station?
 £ Uit welke onderdelen bestaat jullie Rescue Station?
 £ Waarom hebben jullie voor dit ontwerp gekozen?
 £ Wat zijn de voor- en nadelen van jullie ontwerp?
 £ Waarom is jullie product zo geschikt voor de noodhulpteams?
b. Maak de presentatie in PowerPoint. Verdeel de werkzaamheden onder elkaar.
c. Zorg dat de presentatie aantrekkelijk is om naar te kijken.
d. Teamleider: schrijf de notities voor de presentatie.
e. Teamleider: oefen de presentatie voor alle teamleden.
f. Teamleden: geef ieder twee verbeterpunten voor de presentatie van de teamleider.

40. Presenteer jullie product aan de medewerkers van het Rode Kruis.
a. Teamleider: geef de presentatie.
b. Teamleden: demonstreer de werking van het Rescue Station.
c. Teamleden: help de teamleider waar nodig.
d. Teamleden: beantwoord vragen over de werking van jullie product.
e. Welke feedback geven de medewerkers van het Rode Kruis?

 

f. Wat vinden jullie van deze feedback?

 

LEVER HET WERK OPSTAP 6:
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Ter afsluiting van deze opdracht evalueren jullie nu het product en jullie samenwerking. Wat ging goed en wat kan beter? 
En hoe heb jij het werken in dit team zelf ervaren? Vul de projectmap aan en houdt een loopbaangesprek met de docent 
en/of LOB-mentor.

41. Evalueer het product samen met de docent.
a.  Kijk eens kritisch naar het ontwerp van jullie product. Wat zouden jullie anders doen als je dit product nog eens zou 

mogen maken?

b. Vraag de mening van de docent over het ontwerp van jullie Rescue Station.

 

c.  Kijk eens kritisch naar de technische werking van jullie product. Wat zouden jullie anders doen als je dit product nog 
eens zou mogen maken?

 

d. Vraag de mening van de docent over de technische werking van jullie Rescue Station.

 

e.  Kijk eens kritisch naar de kwaliteit en afwerking van jullie product. Wat zouden jullie anders doen als je dit product nog 
eens zou mogen maken?

 

f. Vraag de mening van de docent over de kwaliteit en afwerking van jullie Rescue Station.

 

TERUGKIJKEN
STAP 7:
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g. Vraag de docent twee verbeterpunten te geven voor jullie volgend project.

 

h. Hebben jullie nog tips voor leerlingen die het Rescue Station na jullie gaan maken?

 
 

42. Evalueer jullie samenwerking.
a. Hebben jullie de eisen aan het Rescue Station voldoende met elkaar besproken? 
 £ Ja
 £ Nee
b. Als jullie de vorige vraag met ‘Nee’ hebben beantwoord: welke eis(en) hebben jullie niet goed met elkaar besproken?

 

c. Hebben jullie bij het verdelen van de rollen rekening gehouden met de wensen van alle teamleden?
 £ Ja
 £ Nee
d. Heeft elk teamlid genoeg kansen gekregen om een rol te verkennen die hij interessant vindt?
 £ Ja
 £ Nee

e. Leg jullie antwoorden bij c en d uit:
 

f. Was de werkvolgorde duidelijk voor alle teamleden?
 £ Ja
 £ Nee

g. Als jullie de vorige vraag met ‘Nee’ hebben beantwoord: wat hebben jullie niet goed afgestemd?
 

h.  Heeft iedereen elkaar voldoende geholpen bij het behalen van de leerdoelen? Zo nee, wat zijn verbeterpunten voor de 
volgende opdracht?

 

i. Was de planning voor iedereen haalbaar? Zo nee: waar lag dat aan?
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j. Voor welke stap(pen) willen jullie bij de volgende opdracht meer tijd inplannen?
 £ Stap 0 Oriënteer je op de opdracht
 £ Stap 1 Het mentorbedrijf
 £ Stap 2 Stel een plan van aanpak op
 £ Stap 3 Presenteer jullie ontwerp
 £ Stap 4 Bereid het werk voor
 £ Stap 5 Aan de slag!
 £ Stap 6 Lever het werk op
 £ Stap 7 Terugkijken

k. Welke oplossingen hebben jullie bedacht om het Rescue Station op tijd af te krijgen?
 

l. Is het gelukt om alle materialen, gereedschappen en machines op tijd beschikbaar te krijgen? Zo nee, wat is niet gelukt?
 

m. Hoe kunnen jullie er in een volgende opdracht voor zorgen dat alle hulpmiddelen beschikbaar zijn?
 

46. Vul de projectmap aan.
a. Berg de volgende documenten op in de projectmap:

£ Interviewvragen en antwoorden opdrachtgever
£ Interviewvragen en antwoorden mentorbedrijf
£ Planningsformulier
£ Technische beschrijving Rescue Station
£ Ontwerp Rescue Station
£ Constructietekeningen Rescue Station
£ Elektro- en installatietechnische schema’s Rescue Station
£ Presentatie ontwerp Rescue Station
£ Machines en gereedschappenlijst
£ Materialen en onderdelenlijst

47. Houdt een loopbaangesprek met je docent en/of LOB-mentor.
a. Wat vond je leuk of interessant aan deze opdracht?

 

b. Wat vind je minder leuk of niet interessant aan de opdracht?
 

c. Welke rol vond je in deze opdracht het meest interessant?
£ Teamleider
£ Ontwerper
£ Werkvoorbereider
£ Technicus
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d. Welke rol vond je in deze opdracht het minst interessant?
£ Teamleider
£ Ontwerper
£ Werkvoorbereider
£ Technicus

 
In de onderstaande tabel staan leerdoelen waaraan je in deze opdracht hebt kunnen werken. 

e. Geef met een cijfer 1 t/m 5 aan hoe goed jij iets beheerst, of hoe goed je iets weet.
f. Bedenk wat jouw leerdoelen voor de volgende opdracht kunnen zijn.
g. Bespreek jouw leerdoelen voor de volgende opdracht met je docent en/of LOB-mentor.
h. De docent en/of LOB-mentor vult de kolom Paraaf in.

Ik kan:
Niveau:

Leerdoelen volgende opdracht: Paraaf:
1 2 3 4 5

samenwerken en overleggen

iets onderzoeken

formuleren en rapporteren

plannen en organiseren

presenteren

voldoen aan de behoefte van de klant

omgaan met druk en tegenslag

materialen en middelen inzetten

kritisch denken en ben creatief

oplossingsgericht denken

open staan voor ideeën van anderen

ICT inzetten om een doel te bereiken

Ik weet:

wie ik ben en wat ik kan

wat ik later wil doen

welk soort werk bij mij past

wat ik later wil worden

wie me daarbij kan helpen
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Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) in Nederland
In 2016 is in Nederland een nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten ingevoerd. Het GGB 
wordt ingezet bij grote incidenten met veel slachtoffers als aanvulling op de reguliere acute zorg. 

De GGB ondersteunt de geneeskundige hulpverlening op het rampterrein. Er is een verdeling in werk afgesproken door 
ambulances en het Rode Kruis 

• De ambulances van de regionale ambulancevoorzieningen behandelen de zwaargewonde slachtoffers om hen daarna zo 
snel mogelijk te vervoeren naar het ziekenhuis. 

•  Noodhulpteams (NHT) met vrijwilligers vanuit het Rode Kruis verlenen eerste hulp aan lichtgewonde slachtoffers. Na de 
behandeling kunnen deze lichtgewonde slachtoffers naar huis en worden opgenomen in bevolkingszorg van de lokale 
overheid.

Het Rode Kruis heeft 25 NHT’s. Deze bestaan uit ervaren, vrijwillige hulpverleners, die regelmatig actief zijn op evenmenten 
binnen hun eigen regio, zoals de Nijmeegse Vierdaagse, de Dam tot Dam Loop en verschillende marathons. In een aanvul-
lende training leren de NHT-leden om deze praktijkervaring toe te passen in een noodsituatie. 

112 Alarmering en uitrukken NHT
Bij een grootschalig incident wordt een code gegeven aan de hand van het te verwachten aantal slachtoffers. Dat bepaald 
vervolgens de schaal van de hulpverlening die wordt ingezet. Bij een incident met code 30 of hoger (30 slachtoffers of meer) 
wordt ook het NHT gealarmeerd. De vrijwilligers worden opgepiept, verzamelen zich en spoeden zich met het noodhulp-
voertuig naar het incident. Daar gaan zij aan het werk op de zogenaamde verzorglocatie.

Taken van het NHT
Op de verzorglocatie heeft het NHT de volgende taken:

• Zorg en aandacht voor de lichte slachtoffers1.
•  Zorgen dat professionele hulpdiensten hun prioriteit bij zwaargewonden kunnen houden.
•  Alert te zijn op mogelijk verkeerd getrieerde (beoordeelde) en/of een verandering/verslechtering van de gezondheids-

toestand van het slachtoffer.
•  Zorgen voor goede aansluiting op het vervolgproces van bevolkingszorg en bieden van aanvullende praktische onder-

steuning aan medische professionals.

De verzorglocatie
De verzorglocatie heeft vier stations waarlangs het slachtoffer een weg aflegt:
•  check-in - hier wordt het slachtoffer geregistreerd en krijgt een kaart met zijn/haar gegevens.
•  diagnose - de aard en ernst van de verwonding/aandoening van het slachtoffer wordt hier vastgesteld door een medisch 

onderlegd persoon.
•  behandeling - hier wordt de verwonding/aandoening behandeld.
•  check-out - een laatste controle of het slachtoffer inderdaad zelfstandig naar huis kan en wordt het slachtoffer gewezen 

op de nazorg die al dan niet nodig zal zijn (huisarts etc.)

De routering is duidelijk zichtbaar voor slachtoffers en hulpverleners.

VAKKANJER NAVIGATORPROGRAMMA VAN EISEN

1  Patiënten die kunnen wachten omdat ze geen problemen met ademweg, ademhaling en circulatie hebben en die weinig tot geen kans op infectie of 
invaliditeit hebben. We noemen die T3 slachtoffers.
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Probleem schets2

De locatie zoals boven omschreven moet natuurlijk op een zo snel en makkelijk mogelijke manier worden ingericht. Er is 
immers geen tijd voor randzaken, alle aandacht moet zo snel mogelijk gaan naar de slachtoffers. Als het kan gebruikt het 
NHT bestaande gebouwen in de buurt. 

Maar stel je eens voor dat een ramp gebeurd op een slecht te bereiken locatie, waar de auto niet kan komen. Waar het nat, 
modderig, donker, vuil is . Dan is er een oplossing nodig. En daar roepen wij jullie hulp in. We vragen jullie om een “Rescue 
Station” te ontwikkelen.

De Vakkanjer Navigator opdracht: Het Rescue Station
Ontwikkel een oplossing - Rescue Station - waarmee een NHT efficiënt op een moeilijk bereikbare plaats komt, waar het 
snel, makkelijk en duidelijk een werkplek kan inrichten met vier stations. En licht kan maken en de beschikking heeft over  
een schoon watertappunt met afvalwateropvang.

De toepassing zou ook internationaal ingezet moeten kunnen worden bij rampenbestrijding. Er spelen daarbij specifieke 
moeilijke omstandigheden. Hulpverleners van het Rode Kruis arriveren vaak als eerste en moeten langduriger autonoom  
kunnen functioneren en beschikking hebben over water, energie voor licht en of warmte, voeding, plaatsbepaling en  
communicatie.

Randvoorwaarden en functionaliteit
Elk NHT heeft de beschikking over een noodhulpvoertuig. Dat is een VW Transporter die plaats biedt aan max. 8 personen 
en een beperkte hoeveelheid uitrustingsstukken en medicamenten. In de laadruimte van het noodhulpvoertuig is momenteel 
een rek gemonteerd, waarin de uitrustingsstukken zijn opgeborgen. Om ruimte te maken voor het Rescue Station mag je 
deze in deze opdracht verwijderen of aanpassen.

Bij noodhulpverlening gaat het om snel en effectief handelen. Het Rescue Station is daarom niet alleen eenvoudig en snel 
uit het voertuig te halen, maar ook eenvoudig en snel naar de verzorglocatie te transporteren én in gebruik te nemen. Het 
Rescue Station is het hart van de verzorglocatie en beschikt over de volgende functionaliteiten:

• Voldoende opbergruimte voor medicamenten en uitrustingsstukken.
•  Werkruimte voor diagnose en behandeling, inclusief verlichting.
•  Een waterunit voor letselbehandeling.
•  Een signaleringsunit als locatieherkenningspunt (afneembaar en zelfstandig te gebruiken).

2  Zie bijlage 1 voor een visualisatie
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Mechanische aspecten
De ruimte in het noodhulpvoertuig is beperkt en er is alleen handkracht voorhanden. Afmetingen, gewicht en hanteerbaar-
heid zijn daarom belangrijke aspecten:

• Het Rescue Station moet passen binnen de beschikbare ruimte (zie schets, maten in [mm]).
•  De manier waarop het verplaatst kan worden is vrij te kiezen en niet beperkt tot wielen alleen.
•  Belangrijk aspect is de mobiliteit. De verzorglocatie kan bijv. in open veld of in een loods ingericht worden. 
•  De gebruikte materialen dienen daarnaast ook robuust en corrosiebestendig te zijn.

Elektro- en installatietechnische aspecten
•  De elektrische installatie kan functioneren op de accuspanning van het noodhulpvoertuig. En kan daar zo nodig ook op 

aangesloten worden. Bijvoorbeeld. in het geval voertuig en verzorglocatie naast elkaar staan.
•  Eenmaal in bedrijf is het Rescue Station volledig zelfvoorzienend voor tenminste 2 uur. De elektrische installatie wordt 

dan gevoed uit een eigen krachtbron. 
•  Het Rescue Station kan ook op het lichtnet worden uitgesloten. In dat geval wordt de mobiele krachtbron automatisch 

ontkoppeld.
•  De signaleringsunit is onder alle omstandigheden inzetbaar: overdag, ’s nachts, droog- en nat weer.
•  De waterunit bevat tenminste 3 liter schoon drinkwater. Na- of bijvullen is eenvoudig mogelijk, ook tijdens gebruik op de 

verzorglocatie.
•  Het tappunt is met één hand bedienen en kan eenvoudig gereinigd worden.

Service en onderhoud
•  Het Rescue Station is het hele jaar door inzetbaar en altijd gereed voor gebruik.
•  Na inzet wordt het Rescue Station volledig schoongemaakt en nagekeken. Verbruiksmaterialen worden aangevuld en 

reparaties uitgevoerd.
•  Speciale aandacht wordt gevraagd voor het steriel houden van onderdelen die in aanraking komen met (ge)wonden. Die 

zijn goed schoon te maken en indien nodig te vervangen.
•  Het periodiek onderhoud is eenvoudig door Rode Kruis medewerkers uit te voeren.
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(vervolg Service en onderhoud)
•  Onderdelen in onderhoud zijn en daarmee de inzetbaarheid beperken, zijn (tijdelijk) vervangbaar.
•  De constructie en de deelsystemen kunnen tenminste één jaar storingsvrij functioneren.

Veiligheid en milieu
•  Slachteroffers en hulpverleners kunnen zich in geen geval verwonden of bezeren aan het Rescue Station of onderdelen 

daarvan.
•  De vereiste beschermingsgraad voor de elektrische installatie is IP66.
•  Uit de constructie kunnen geen chemische stoffen lekken, zoals vetten of oliën.
•  Afval en vuil water dienen te worden opgevangen.

Internationale inzet
Het Rescue Station is in eerste instantie bedoelt voor de nationale hulpverlening. Het is echter mogelijk dat ook het Inter-
nationale Rode Kruis belangstelling heeft voor de oplossingen die de Navigators bedenken. Daarom is het onderdeel van 
de opdracht om aan te geven welke gevolgen het heeft om jullie Rescue Station ook wereldwijd toepasbaar te maken. Voor 
zover mogelijk kunnen die in het ontwerp worden doorgevoerd, maar een toelichting tijdens de presentatie (pitch) is ook 
voldoende.
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Bijlage 1 – Probleemschets
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Vakkanjer Navigator is een onderdeel van Vakkanjers. Met Vakkanjers 
ontdekken en ontwikkelen vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap 
al sinds 1999. Dat doen ze aan de hand van realistische opdrachten 
voor een landelijke opdrachtgever. De leerlingen ontwikkelen naast 
technisch vakmanschap ook 21th century skills zoals initiatief nemen, 
teamwerk en klantcontact. Met deze vaardigheden hebben ze straks 
een streepje voor op de arbeidsmarkt. Ontdek Vakkanjers op:

WWW.VAKKANJERS.NL 


