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OMSCHRIJVING  
OPLEIDING 

 

Magazijnier 
In de opleiding “Magazijnier” leert men specifieke uitvoerende taken/werkzaamheden 
verrichten met betrekking tot goederenbehandeling (rekening houdend met 
kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen) en 
men leert de coördinatiemaatregelen die genomen werden door de leidinggevende 
teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding 
van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te 
garanderen, correct uitvoeren. 

RELATIE OPLEIDING 
BEROEPSKWALIFICATIE 

 

 

Elke module is samengesteld uit de activiteiten en de descriptorelementen kennis en 
vaardigheden van de erkende beroepskwalificatie. 

De descriptorelementen context, autonomie en verantwoordelijkheid gelden als 
algemeen kader voor de volledige opleiding. 

De magazijnier voert werkzaamheden uit met betrekking tot de ontvangst, de opslag, 
het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van 
goederen, producten, grondstoffen, ... met behulp van licht goederen-
behandelingsmateriaal (transpallet, steekwagentje, rollen, ...). 

Hij houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheids-
voorschriften en leveringstermijnen. 

Hij kan tevens mogelijk specifieke werkzaamheden verrichten (conditionering, 
co-packing, eenvoudige assemblage, co-manufacturing, verpakking, bevoorrading van 
productielijnen, ...). 

Een magazijnier kan tewerkgesteld worden binnen zeer diverse sectoren, zoals: 

- Bouw  
- Chemie en petroleum 
- Distributie 
- Financiële sector  
- Gas & elektriciteit 
- Houtnijverheid 
- Kleding- en textielindustrie 
- Land- en tuinbouw, bosbouw en zeevisserij 
- Media, drukkerij- en uitgeverijsector 
- Metaalindustrie 
- Papier- en kartonsector 
- Steen- en glasindustrie 
- Vervoer, transport en logistiek 
- Voedingsindustrie 

 

SAMENHANG “Magazijnier” is een opleiding op zich. Er is echter wel inhoudelijk verwantschap met 
de overige opleidingen Heftruckchauffeur, Reachtruckchauffeur en Magazijn-
medewerker binnen de cluster logistiek, doch er zijn geen gemeenschappelijke 
modules. 
 

  Magazijnier 

Heftruckchauffeur Reachtruckchauffeur Magazijnmedewerker 

    
 

LINK 
BEROEPSKWALIFICATIE 

Magazijnier [2014] 
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MODULAIR TRAJECT 

 

 

 

 

De opleiding “Magazijnier” bestaat uit 3 modules: 

 Inkomende goederenbehandeling 60 Lt M HA 220 
 Opslag en picking van goederen 60 Lt M HA 221 
 Uitgaande goederenbehandeling 40 Lt M HA 222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICERING Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 
Deze opleiding leidt tot het certificaat Magazijnier en een bewijs van 
beroepskwalificatie van niveau 3 van Magazijnier. 

OPLEIDINGSDUUR De opleiding omvat in totaal 160 lestijden. 

INSTAPVEREISTEN 

 

 

 

 

GEEN PIJLEN TUSSEN MODULES Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenen-
onderwijs. 
Decreet volwassenenonderwijs 

 



    

BVR Beroepsopleiding Magazijnier - 01/09/2016 
Module Inkomende goederenbehandeling 

Pagina 4 van 11 

 

Modules  
 

MODULE INKOMENDE GOEDERENBEHANDELING 
 

SITUERING 

 

 

In deze module leert men de goederen ontvangen, de leveringen controleren met de 
bijhorende administratie, de opslag voorbereiden en de goederen naar de opslagzone 
brengen. Tijdens het leerproces heeft men ook aandacht voor het werken in 
teamverband en het organiseren van de dagelijkse werkzaamheden, met oog voor 
kwaliteit, welzijn, veiligheid, milieu en netheid. 

ACTIVITEITEN 
 

co00679 

 

Werkt in teamverband  

 Communiceert effectief en efficiënt 
 Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken 
 Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht 
 Rapporteert aan leidinggevenden 
 Werkt efficiënt samen met collega's 
 Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op 
 Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) 

co00680 Werkt met oog voor kwaliteit 

 Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij 
 Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling 
 Respecteert etiketten en markeringen 

co00681 

 

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu 

 Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen en meldt 
ongevallen en incidenten volgens interne procedures 

 Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe 
 Werkt ergonomisch  
 Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve 

beschermingsmiddelen volgens de specifieke voorschriften  
 Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd 

co00682 

 

Reinigt de werkzone (materieel, accessoires, …) en ruimt op 

 Houdt de werkplek schoon 
 Sorteert afval volgens de richtlijnen 
 Gaat de netheid van materieel na 

co00684 

 

Organiseert de dagelijkse werkzaamheden 

 Ontvangt en begrijpt de opdracht  
 Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt 

daarbij rekening met een logische werkvolgorde 
 Leest en begrijpt de instructies 
 Bepaalt waar en hoe de goederen opgeslagen moeten worden 
 Doet voorstellen voor de verbetering en aanpassing van de organisatie van het 

magazijn 
 Selecteert de transportmiddelen in functie van het geproduceerde, bewerkte of 

verhandelde product 
 Doet voorstellen voor de verbetering van de interne transportsystemen 
 Bepaalt de benodigde materialen en hulpmiddelen 
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co00683 Gebruikt arbeidsmiddelen (bv. transpallet, wikkelmachine, …) 

 Selecteert te gebruiken arbeidsmiddelen 
 Controleert de arbeidsmiddelen voor en na gebruik 
 Gebruikt arbeidsmiddelen op een veilige en efficiënte manier 

co00685 Ontvangt de goederen en producten en controleert de levering 

 Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, ...)  
 Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, 

steekwagentje, ...)  
 Leest locatiecodes  
 Leest codes en symbolen  
 Leest en begrijpt de vervoerdocumenten 
 Lost de inkomende goederen 
 Tekent de vervoerdocumenten voor ontvangst 
 Geeft leiding bij de ontvangst van goederen 
 Geeft de nodige documenten door aan de administratie 

co00686 Vult opvolgdocumenten van orders in en maakt een lijst van de beschadigde 
producten en van defect materiaal op 

 Leest gegevens en registreert ze  
 Registreert de ontvangen goederen  
 Beschikt over basisvaardigheden ICT 
 Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  
 Controleert de geleverde goederen visueel (verkeerde zending, beschadigde 

verpakking, toestand van de goederen bij het leveren, …) en meldt 
onregelmatigheden aan de leidinggevende 

 Onderneemt de nodige stappen om geweigerde goederen terug naar de afzender 
te sturen 

co00687 Bereidt de opslag van de goederen voor 

 Pakt de binnengekomen goederen uit en zorgt voor de verwerking van het 
verpakkingsmateriaal 

 Sorteert de goederen 
 Brengt de nodige etiketten, markeringen en labels aan 

co00690 Brengt pakketten naar de opslag- of bewerkingszone 

 Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, 
steekwagentje, ...)  

 Leest locatiecodes 
 Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, ...)  
 Pakt inkomende goederen uit 

  

TE INTEGREREN KENNIS 

 

 Basiskennis van milieuvoorschriften 
 Basiskennis van ICT 
 Basiskennis van rekenen 
 Basiskennis Frans, Engels en Duits (meest courante woorden op 

vervoersdocumenten) 
 Basiskennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften 
 Kennis van de voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van 

goederen  
 Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  
 Kennis van veiligheidsregels en van stapelmethodes 
 Kennis van de niet-gemotoriseerde machines  
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 Kennis van de leestoestellen voor codes  
 Kennis van de regels en de procedures om de werkplek schoon te houden 
 Kennis van kwaliteitsnormen 
 Kennis van (veiligheids)pictogrammen 
 Kennis van de richtlijnen rond afvalbeheer 
 Kennis van vakterminologie 
 Kennis van werkdocumenten 
 Kennis van materialen en arbeidsmiddelen 
 Kennis van etiketten, markeringen en labels 
 Kennis van magazijnorganisatie 
 Kennis van verschillende technieken om de goederen te lossen (afhankelijk van 

het type goederen, het te lossen transportmiddel, de losplaats waar de goederen 
moeten komen) 

 Kennis van registratiesystemen (manueel of met de computer) 
 Kennis van interne communicatiesystemen 
 Kennis van sorteermethodes 
 Kennis van bedrijfsspecifieke uitpakinstructies 
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MODULE OPSLAG EN PICKING VAN GOEDEREN 

 

SITUERING 

 

 

In deze module leert men de goederen opslaan en de voorraad beheren en 
inventariseren. Ook de ordervoorbereiding en het verplaatsen van de goederen in de 
opslag- of bewerkingszone, komt aan bod in deze module. Tijdens het leerproces 
heeft men ook aandacht voor het werken in teamverband en het organiseren van de 
dagelijkse werkzaamheden, met oog voor kwaliteit, welzijn, veiligheid, milieu en 
netheid. 

ACTIVITEITEN 
 

co00679 

 

Werkt in teamverband  

 Communiceert effectief en efficiënt 
 Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken 
 Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht 
 Rapporteert aan leidinggevenden 
 Werkt efficiënt samen met collega's 
 Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op 
 Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) 

co00680 Werkt met oog voor kwaliteit 

 Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij 
 Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling 
 Respecteert etiketten en markeringen 

co00681 

 

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu 

 Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen en meldt 
ongevallen en incidenten volgens interne procedures 

 Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe 
 Werkt ergonomisch  
 Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve 

beschermingsmiddelen volgens de specifieke voorschriften  
 Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd 

co00682 

 

Reinigt de werkzone (materieel, accessoires, …) en ruimt op 

 Houdt de werkplek schoon 
 Sorteert afval volgens de richtlijnen 
 Gaat de netheid van materieel na 

co00684 

 

Organiseert de dagelijkse werkzaamheden 

 Ontvangt en begrijpt de opdracht  
 Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt 

daarbij rekening met een logische werkvolgorde 
 Stelt een planning op  
 Leest en begrijpt de bestellingen/instructies 
 Organiseert het magazijn  
 Bepaalt waar en hoe de goederen opgeslagen moeten worden 
 Stippelt een efficiënte routing uit 
 Doet voorstellen voor de verbetering en aanpassing van de organisatie van het 

magazijn 
 Selecteert de transportmiddelen in functie van het geproduceerde, bewerkte of 

verhandelde product 
 Doet voorstellen voor de verbetering van de interne transportsystemen 
 Bepaalt de benodigde materialen en hulpmiddelen 
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co00683 Gebruikt arbeidsmiddelen (bv. transpallet, wikkelmachine, …) 

 Selecteert te gebruiken arbeidsmiddelen 
 Controleert de arbeidsmiddelen voor en na gebruik 
 Gebruikt arbeidsmiddelen op een veilige en efficiënte manier 

co00688 Slaat de goederen op 

 Controleert de reeds opgeslagen goederen en de locatienummers 
 Plaatst de goederen op de hiertoe voorziene locatie 
 Verricht de bijbehorende administratie 

co00689 Pickt volgens de instructies van de ordervoorbereiding en stelt de pakketten, partijen, 
… samen  

 Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, ...)  
 Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, 

steekwagentje, ...)  
 Leest locatiecodes  
 Leest codes en symbolen  
 Controleert de voorraad en reserveert de bestellingen 
 Maakt een orderverzamellijst op 
 Kiest een efficiënte route voor het verzamelen van orders 
 Verzamelt de orders 
 Vervoert de goederen naar de distributiezone 

co00692 Beheert en inventariseert de voorraad 

 Houdt de voorraden bij en beheert deze 
 Gebruikt geïnformatiseerde systemen 
 Meldt afwijkingen (voorraadtekorten, …) 
 Doet voorstellen voor een optimalisering van het voorraadbeheer 

co00690 Verplaatst pakketten in de opslag- of bewerkingszone  

 Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, 
steekwagentje, ...)  

 Leest locatiecodes 
 Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, ...)  
 Stapelt de goederen 
 Verplaatst voorraden 

  

TE INTEGREREN KENNIS 

 

 Basiskennis van milieuvoorschriften 
 Basiskennis van ICT 
 Basiskennis van rekenen 
 Basiskennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften 
 Kennis van de voorschriften en procedures voor de opslag en controle van 

goederen  
 Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  
 Kennis van veiligheidsregels en van stapelmethodes  
 Kennis van voorschriften en procedures voor de voorbereiding van bestellingen 
 Kennis van de niet-gemotoriseerde machines  
 Kennis van de leestoestellen voor codes  
 Kennis van de regels en de procedures om de werkplek schoon te houden  
 Kennis van kwaliteitsnormen 
 Kennis van (veiligheids)pictogrammen 
 Kennis van de richtlijnen rond afvalbeheer 
 Kennis van vakterminologie 
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 Kennis van werkdocumenten 
 Kennis van materialen en arbeidsmiddelen 
 Kennis van etiketten, markeringen en labels 
 Kennis van magazijnorganisatie 
 Kennis van opslag- en stapeltechnieken 
 Kennis van opslagmiddelen (bijvoorbeeld verschillende soorten stellingen) 
 Kennis van registratiesystemen (manueel of met de computer) 
 Kennis van interne communicatiesystemen 
 Kennis van sorteermethodes 
 Kennis van voorraadbeheer 
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MODULE UITGAANDE GOEDERENBEHANDELING 

 

SITUERING 

 

In deze module leert men de goederen naar de verzendzone brengen en verzenden 
met de bijhorende administratie. Tijdens het leerproces heeft men ook aandacht 
voor het werken in teamverband en het organiseren van de dagelijkse 
werkzaamheden, met oog voor kwaliteit, welzijn, veiligheid, milieu en netheid. 

ACTIVITEITEN 
 

co00679 

 

Werkt in teamverband  

 Communiceert effectief en efficiënt 
 Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken 
 Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht 
 Rapporteert aan leidinggevenden 
 Werkt efficiënt samen met collega's 
 Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op 
 Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) 

co00680 Werkt met oog voor kwaliteit 

 Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij 
 Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling 
 Respecteert etiketten en markeringen 

co00681 

 

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu 

 Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen en meldt 
ongevallen en incidenten volgens interne procedures 

 Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe 
 Werkt ergonomisch  
 Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve 

beschermingsmiddelen volgens de specifieke voorschriften  
 Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd 

co00682 

 

Reinigt de werkzone (materieel, accessoires, …) en ruimt op 

 Houdt de werkplek schoon 
 Sorteert afval volgens de richtlijnen 
 Gaat de netheid van materieel na 

co00684 

 

Organiseert de dagelijkse werkzaamheden 

 Ontvangt en begrijpt de opdracht  
 Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt 

daarbij rekening met een logische werkvolgorde 
 Stelt een planning op  
 Leest en begrijpt de bestellingen/instructies 
 Stippelt een efficiënte routing uit 
 Doet voorstellen voor de verbetering en aanpassing van de organisatie van het 

magazijn 
 Selecteert de transportmiddelen in functie van het geproduceerde, bewerkte of 

verhandelde product 
 Doet voorstellen voor de verbetering van de interne transportsystemen 
 Bepaalt de benodigde materialen en hulpmiddelen 
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co00683 Gebruikt arbeidsmiddelen (bv. transpallet, wikkelmachine, …) 

 Selecteert te gebruiken arbeidsmiddelen 
 Controleert de arbeidsmiddelen voor en na gebruik 
 Gebruikt arbeidsmiddelen op een veilige en efficiënte manier 

co00690 Brengt pakketten naar de verzendzone  

 Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, 
steekwagentje, ...)  

 Leest locatiecodes 
 Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, ...)  
 Pakt uitgaande goederen in  
 Stapelt de goederen om ze verzendklaar te maken 

co00691 Verzendt de goederen  

 Sorteert de goederen 
 Controleert de goederen (hoeveelheid, gewicht) 
 Verpakt de goederen 
 Brengt de nodige etiketten, markeringen en labels aan 
 Stelt/vult de nodige documenten op/in 
 Vervoert de goederen naar de laadzone 
 Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, 

steekwagentje, ...)  
 Laadt de goederen 
 Zekert de lading correct 
 Meldt problemen aan de leidinggevende 

  

TE INTEGREREN KENNIS 

 

 Basiskennis van milieuvoorschriften 
 Basiskennis van ICT 
 Basiskennis van rekenen 
 Basiskennis Frans, Engels en Duits (meest courante woorden op 

vervoersdocumenten) 
 Basiskennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften 
 Basiskennis van laad- en zekeringstechnieken 
 Kennis van de voorschriften en procedures voor de verzending en controle van 

goederen  
 Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  
 Kennis van veiligheidsregels en van stapelmethodes  
 Kennis van voorschriften en procedures voor de voorbereiding van bestellingen 
 Kennis van de niet-gemotoriseerde machines  
 Kennis van de leestoestellen voor codes  
 Kennis van de regels en de procedures om de werkplek schoon te houden  
 Kennis van kwaliteitsnormen 
 Kennis van (veiligheids)pictogrammen 
 Kennis van de richtlijnen rond afvalbeheer 
 Kennis van vakterminologie 
 Kennis van werkdocumenten 
 Kennis van materialen en arbeidsmiddelen 
 Kennis van etiketten, markeringen en labels 
 Kennis van magazijnorganisatie 
 Kennis van registratiesystemen (manueel of met de computer) 
 Kennis van interne communicatiesystemen 
 Kennis van sorteermethodes 
 Kennis van bedrijfsspecifieke inpakinstructies en verpakkingstechnieken 

 


