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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding Magazijnmedewerker behoort tot het studiegebied HANDEL. 

De opleiding is afgeleid van de erkende beroepskwalificatie Magazijnmedewerker m/v (2012). De 
beroepskwalificatie is ingeschaald op NIVEAU 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. 
http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestructuur/ 

1.2 Inhoud 

In deze opleiding leert de cursist: 
 
‘Het verrichten van specifieke werkzaamheden met betrekking tot goederenbehandeling en het 
naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde 
de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van 
goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen’. 
 
In volgende context: 
 
 Omgevingscontext: 
 - Het respecteren van tijdsschema’s  

- Het omgaan met wisselende materialen die een andere behandeling vragen  
 
 Handelingscontext:  

- Het voorzichtig behandelen van alle producten  
- Het met de nodige voorzichtigheid werken met niet-gemotoriseerde machines voor 
goederenbehandeling  

 
 
In volgende graad van autonomie: 
  

- Is zelfstandig in de uitvoering van een afgebakend takenpakket(het ordelijk en net houden 
van de werkruimte , het controleren van leveringen, het picken, het samenstellen en 
wegbrengen van pakketten, partijen, …, het opmaken van lijsten)  
- Is gebonden aan de vooropgestelde procedures, instructies van de ordervoorbereiding, 
standaardformulieren voor het oplijsten van beschadigde producten en van defect materiaal , 
milieuvoorschriften, registratie- en controleprocedures  
- Werkt in opdracht en onder supervisie  

 
 
Met volgende verantwoordelijkheden: 

  
- Een ordelijke en nette eigen werkplek  
- Ingevulde opvolgdocumenten van orders en een ingevulde lijst van beschadigde producten 
en van defect materiaal  
- Het brengen van pakketten naar de verzend-, opslag- of productiezone  
- Het picken volgens de instructies van de ordervoorbereidingen en samengestelde pakketten, 
partijen  
- Een nauwkeurige afname en afhandeling van bestellingen  
- Het voorkomen van problemen met de veiligheid en de milieuvoorschriften  
- Goed geregistreerde en gestapelde goederen  
- In- en uitgepakte goederen  

 
 
 

http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestructuur/
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1.3 Certificering 

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. 
 
De opleiding leidt tot het certificaat MAGAZIJNMEDEWERKER. 
 

1.4 Niveau 

De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 
 

1.5 Duur 

De opleiding Magazijnmedewerker omvat in totaal 120 lestijden. 
 

1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied 

Nr. Opleidingen Code Les-
tij-
den 

Referentiekader Regle-
mente
-ring 

1 Bedrijfsbeheer BO HA 001 160 Het Koninklijk Besluit van 7 juni 
2007 tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 21 oktober 
1998 tot uitvoering van 
Hoofdstuk I van Titel II van de 
programmawet van 10 februari 
1998 tot bevordering van het 
zelfstandig ondernemerschap  

 

2 Meertalig polyvalent 
bediende 

BO HA 002 1120 SERV BP Polyvalent bediende 
(D/2003/4665/31) 
Malfait en Sels, Het opstellen 
van een beroepsprofiel. Het 
proces van A tot Z. Leuven 
HIVA 
Common European Framework 
of Reference for Languages, 
Learning; Teaching, 
Assessment 

 

3 Secretariaatsmedewerker BO HA 003 920 HIVA-studie – Validering 
CEVORA - 2010 

 

4 Telefonist-receptionist BO HA 004 400 SERV BP Receptionist-
telefonist (D/2000/4665/28) 

 

5 Medisch administratief 
bediende 

BO HA 005 660 BCP Ecabo (NL) “Medisch 
secretaresse” van 23 december 
2003 
Validering WMS – 2010  

 

6 Boekhoudkundig 
bediende 

BO HA 006 920 SERV BP Boekhoudkundig 
bediende (D/1997/4665/52) 

 

7 Transport- en logistiek 
medewerker 

BO HA 007 940 Samenwerking met LOGOS  
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Nr. Opleidingen Code Les-
tij-
den 

Referentiekader Regle-
mente
-ring 

8 Polyvalent verkoper BO HA 008 520 SERV BP Winkelbediende 
(1997) en  
Tempera – Rapport Kwalificatie-
structuur distributiesector (2007) 
+ validering door Comeos 

 

9 Contactcentermedewerker BO HA 009 440 SERV Competent D1408 en 
D140801 + 
Instapcompetentieprofiel 
contactcenteroperator 
(Tempera, 2008) + Onderzoek 
CeSO (2012) + validering door 
Cevora en Contactcenters.be 

 

10 Magazijnmedewerker BO HA 010 120 Erkende beroepskwalificatie  

 
 

1.7 Modules 

 

Naam Code Lestijden 

Werken in het magazijn: basisactiviteiten en ondersteunende kennis M HA 090 60 

Werkplekleren magazijnmedewerker M HA 091 60 

 

1.8 Leertraject 

 

Werken in  het 

magazijn: 

basisactiviteiten 

en ondersteunende 

kennis

60

MAGAZIJN-

MEDEWERKER

120 LTWerkplek- 

leren magazijn-

medewerker

60
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2 Basiscompetenties opleiding 

2.1 Basisactiviteiten 

Code  

Id 18111 Ontvangt 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  

Id 6584 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  

Id 24056 Brengt pakketten naar de verzend-, opslag- of productiezone  

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

 - Leest locatiecodes 

 - Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, ...)  

 - Pakt inkomende goederen uit en pakt uitgaande goederen in  

 - Stapelt de goederen om ze verzendklaar te maken 

Id 17301 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 

 - Basisvaardigheden ICT 

 - Wisselt informatie uit met interne en externe diensten 

Id 16281 Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,…) en ruimt op  

 - Houdt de werkplek schoon 

 - Sorteert afval volgens de richtlijnen 

 - Gaat de netheid van materieel na 
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3 Ondersteunende kennis opleiding 

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 voorschriften en procedures voor de voorbereiding van bestellingen  

Kennis van stapelmethodes  

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 
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4 Modules van de opleiding 

4.1 Module Werken in het magazijn: basisactiviteiten en ondersteunende 
kennis (M HA 090) 

4.1.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist op een veilige, milieubewuste en ergonomisch verantwoorde manier 
goederen en producten ontvangen, controleren en registreren, orders picken, pakketten naar de 
verzend-, opslag- of productiezone brengen, opvolgdocumenten invullen en beschadigingen of 
defecten inventariseren. Hij leert de werkruimte net en ordelijk houden. Hij verwerft ook de nodige 
ondersteunende kennis om deze taken te kunnen realiseren. 

4.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

4.1.3 Studieduur 

60 Lt 

4.1.4 Basiscompetenties 

 

Module Werken in het  magazijn: basisactiviteiten en 
ondersteunende kennis 

Code  

Ontvangt goederen en producten en controleert de levering Id 18111 

- Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, ...)   

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

 

- Leest locatiecodes  

- Leest codes en symbolen   

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

Id 6584 

- Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, ...)   

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

 

- Leest locatiecodes  

- Leest codes en symbolen   

Brengt pakketten naar de verzend-, opslag- of productiezone  Id 24056 

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

 

- Leest locatiecodes  

- Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, ...)   

- Pakt inkomende goederen uit en pakt uitgaande goederen in   

- Stapelt de goederen om ze verzendklaar te maken  

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

Id 17301 

- Leest gegevens en registreert ze  

- Registreert de ontvangen goederen  

- Basisvaardigheden ICT  

- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  

Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,…) en ruimt op  Id 16281 

- Houdt de werkplek schoon  
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- Sorteert afval volgens de richtlijnen  

- Gaat de netheid van materieel na  

 

4.1.5 Ondersteunende kennis 

 

Module Werken in het  magazijn: basisactiviteiten en ondersteunende kennis 

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 voorschriften en procedures voor de voorbereiding van bestellingen  

Kennis van stapelmethodes  

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 

 

4.2 Module Werkplekleren magazijnmedewerker (M HA 091) 

4.2.1 Situering van de module in de opleiding 

Deze module maakt een wisselwerking mogelijk tussen theorie en praktijk. De cursist integreert 
algemene en sectorspecifieke competenties in een praktijkgerichte context. 

Dit werkplekleren kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar 
cursisten leren in levensechte contexten. 

4.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

4.2.3 Studieduur 

60 Lt 

4.2.4 Basiscompetenties 

 

Module Werkplekleren magazijnmedewerker Code  

Ontvangt goederen en producten en controleert de levering Id 18111 

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

Id 6584 

Brengt pakketten naar de verzend-, opslag- of productiezone  Id 24056 

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

Id 17301 

Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,…) en ruimt op  Id 16281 

 

4.2.5 Ondersteunende kennis 

 
Voor de ondersteunende kennis voor deze module werkplekleren wordt verwezen naar de 
ondersteunende kennis zoals opgesomd in de module ‘Werken in het magazijn: basisactiviteiten en 
ondersteunende kennis’. 


