
VOV  -  BEROEPSOPLEIDING:  

Medewerker Magazijn 

Registratienummer: ODB-0001529 

Doelgroep: werknemers in PC 109 en 215 

 

Omschrijving 
Het magazijn is een essentiële schakel in de goederenstroom van het bedrijf. De opslagfunctie wordt 
vandaag een magazijnconcept, een kruispunt van functionele processen en verwante 
goederenstromen, waarin meer en meer toegevoegde waarde moet gecreëerd worden. 
 
Opleidingsprogramma 
 

o Goederenbehandeling 
o Magazijnorganisatie  
o Voorraadbeheer 

o Registratie in- en uitgaande goederen 
o Voorraad op peil houden 
o Fouten en defecten 
o Melden van problemen 

o Voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen  
o Materialenkennis 
o Productkennis 
o Opslagtechnieken  
o Stapeltechnieken  
o Interne transportmiddelen 
o Verpakkings- en beschermingstechnieken en -middelen  
o Laad- en zekeringstechnieken  
o Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften  
o PBM's en CBM's  
o Ergonomisch werken  
o Etikettering en productidentificatie 
o Afvalverwerking volgens richtlijnen 
o Kwaliteitscontrole  

 
 

o Werk organiseren en plannen 
o Administratieve afhandeling 
o ICT toepassingen 
o Verbale en non-verbale communicatie 
o Dimensies meten en berekenen 

 
 
Formule 
Werkplekleren 
 
Opleidingsduur 
Max. 120u 
  



Arbeidsmarktgerichtheid : beroepsspecifieke competentie 

 

De theoretische & praktische kennis en vaardigheid die in dit (vak)technisch gebied nodig is om de 

kerntaken van deze functie of dit beroep uit te oefenen.  

 

Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden in het vet:  

 ze is gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van het knelpuntberoep 

“Integratie en implementatie expert ICT”, zoals gepubliceerd in de lijst van 

knelpuntenberoepen op de VDAB‐website 

 ze is gericht op het aanleren van technologische, technische, exact‐wetenschappelijke of 

wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM‐opleidingen en zorg STEM‐

opleidingen die gepubliceerd worden op de onderwijskiezer website voldoen aan deze 

voorwaarde.  

 ze speelt in op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties aangetoond door een 

competentieprognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT (Vlaams 

Arbeidsmarktonderzoek voor de toekomst) of door een op wetenschappelijk verantwoorde, 

onderbouwde en aantoonbare wijze; 

 

VLAMT ?  E-commerce ? 

 


